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Hyvät Ystävät, Alkuun muutama sana tämän kertaisen Uutiskirjeen taitosta. Kokeilemme nyt 

samankielisten artikkelien (mutta ei yleisinformatiivisten osioiden) julkaisemista peräkkäin, 

tarkoituksena helpottaa niiden lukemista ja tulostamista, jos et halua tulostaa aivan kaikkea. Kaikkia 

artikkeleita ei kuitenkaan ole käännetty kaikille kolmelle kielelle. Sen vuoksi jokainen artikkeli on 

merkitty kirjaintunnuksin, joista näkee, millä eri kielillä se Uutiskirjeestä löytyy: SU = suomi, SE = 

ruotsi ja ENG = englanti. Me toimittajat otamme mielellään palautetta vastaan tästä järjestelystä ja 

kaikesta muustakin Uutiskirjeeseen liittyvästä, mikä vain tulee mieleen. 

 
Dear Friends, A few words about the layout of the newsletter this time. We are experimenting 

with putting articles (but not the general ‘information sections’) of the same language together, 

which could make it easier for reading the newsletter or for printing if you do not want or need to 

print out everything. Not all the articles received are available in all languages so each article will 

also be letter-coded with the languages in which it appears in the newsletter. SU= Finnish, SE= 

Swedish, ENG= English.  Your editors would welcome feedback about this aspect of the newsletter 

as well as anything else which comes to your mind. 

The editors would also like to thank all contributors and especially the translators (Jaana Erkkilä, 

Eivor Lindqvist, Maija Mäkelä, Aino Vesänen, Carin Wickström, Kimmo Wilska) whose willing work 

(sometimes at very short notice) enables us to have such a rich newsletter. 

Aino Vesanen and Jane Rose 

 

MUUTAMA SANA UUTISKIRJEESTÄ 
• Kveekariuutiset ilmestyy vähintään kaksi kertaa vuodessa: touko-kesäkuussa ja marras-

joulukuussa. Materiaali seuraavaan uutiskirjeeseen on toimitettava 30.4. ja 31.10. mennessä 

sähköpostitse osoitteeseen kveekari.uutiset [at] gmail.com   

• Uutiskirjeen kokoaa Aino Vesanen ja avustajana toimii Jane Rose, mutta sisällön toimittavat 

Suomen kveekarit (jäsenet ja ei-jäsenet) yhdessä. 

• Uutiskirjeen tekstit edustavat kirjoittajiensa henkilökohtaisia näkemyksiä – eivät välttämättä 

Suomen kveekareiden yhteistä kantaa. 

TÄLLÄ HETKELLÄ ETENKIN SEURAAVANLAISTA APUA KAIVATAAN: 

• Käännösapua erityisesti englannista suomeen ja toisinpäin (toimitus antaa tarvittaessa 

kääntämiseen vinkkejä sekä oikolukee tekstit).   

• Jos sinulla on Uutiskirjeeseen sopivaa kuvitusta, joka on omaa tuotantoasi tai muuten tekijänsä 

luvalla käytettävissä, tulisi se tarpeeseen! 

• Jaa henkesi hedelmät meidän muiden kanssa kirjallisesti! Paitsi omat oivalluksesi uskoon, 

filosofiaan, kveekarismiin jne. liittyen, tervetulleita ovat myös esim. kirja- tai taide-

elämysarvostelut sinua inspiroineista teoksista, runot, sitaatit, matkakertomukset mm. 

kveekaritapahtumista, henkilöhaastattelut jne. Kaikki materiaali on kovin tervetullutta, sillä ilman 

sitä meillä ei ole uutiskirjettä julkaistavaksi! 

 

mailto:kveekari.uutiset@gmail.com
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NÅGRA ORD OM NYHETSBREVET 

*Kväkarnyheter  utkommer minst två gånger i året; i maj-juni och november-december. Material 

till följande nyhetsblad  måste e-postas senast 30.04 och 31.10 till adressen kveekari.uutiset [at] 

gmail.com. 

 

*Det är Aino Vesanen som med hjälp av Jane Rose sammanställer nyhetsbrevet, men innehållet 

skapas av kväkarna i Finland, av både medlemmar och icke-medlemmar, alla tillsammans. 

 Nyhetsbrevets texter representerar skribenternas personliga åsikter, och behöver inte 

överensstämma med vad det finländska kväksarsamfundet anser. 

 

*För närvarande saknas det hjälp med följande uppgifter: *Översättningshjälp, speciellt från 

engelska till finska och tvärtom. Redaktionen kan vid behov ge råd vid översättningen och 

korrekturläsa texten.  

 

*Ifall du har lämpligt bildmaterial, som du själv har åstadkommit eller har fått rättighet till av 

producenten, och som passar till nyhetsbrevet, så tas det emot med tacksamhet. 

 

*Dela med dig av dina andliga erfarenheter skriftligen. Utom dina egna tankar om religion, filosofi, 

kväkardom m.m är också bok- eller konstupplevelser som har inspirerat dig välkomna. Annat av 

intresse är dikter, citat, reseskildringar från olika kväkarevenemang, intervjuer m.m. som kan 

väcka tankar och diskussion. Allt material är mycket välkommet, för utan texter kan vi inte 

publicera något nyhetsbrev! 

 

ABOUT THE NEWSLETTER 
• Quaker Newsletter comes out a minimum of twice a year: in May-June and in November-
December. The material for the next Newsletter should be sent to the editors ( kveekari.uutiset 
[at] gmail.com  ) by 30th April and 31st October 

• Aino Vesanen is responsible for the collecting and editing of the Newsletter, with the assistance 
of Jane Rose, but the material for it is created by Friends and friends of Friends in Finland 
communally. 

• The contents of the writings in the Newsletter represent the personal views of their authors, and 
not necessarily any common stance of the Quakers in Finland. 

 
THE KIND OF HELP NEEDED: 

• Translation help En-Fin/ Fin-En (advice is available from the editors and they will proofread the 
translated texts). Additional translation help between Swedish and Fin/Eng would also be warmly 
welcomed! 

• If you happen to have pictures suitable for the Newsletter use, either of your own or otherwise 
available for use with the permission of their creator, we would be happy to receive them.   

• Ideas for other material: reviews of books or other pieces of art that inspired you, poems, 
quotes, travel accounts i.e. From Quaker events, interviews, photos, drawings, reflections on a 
subject. All types of material are welcome, for without it we won't have a Newsletter! 

mailto:kveekari.uutiset@gmail.com#_blank
mailto:kveekari.uutiset@gmail.com#_blank
mailto:kveekari.uutiset@gmail.com
mailto:kveekari.uutiset@gmail.com
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Uudet kotisivut on julkaistu 
Tervetuloa vierailemaan Kveekareiden uusituilla kotisivuilla. Niitä on tarkoitus kehittää palvelemaan 

sekä näkyvyyttä yhteisömme ulkopuolelle että yhteisömme sisäiseen kommunikointiin. Jatkossa kukin 

hartausryhmä (Helsinki, Tampere, Turku, Pori, Pohjoinen) voi käyttäjäkoulutuksen jälkeen päivittää 

omat sivunsa. 

 

Keskustelufoorumi sekä ruotsin- ja englanninkieliset sivut ovat vielä työn alla. Vapaaehtoiset kääntäjät 

ilmoittautukoon! Uutisia ja ilmoituksia voi lähettää toistaiseksi Sakari Oksaselle kotisivuille laitettavaksi. 

Käykää katsomassa http://www.kveekarit.org/etusivu/ 

 

 

New web pages have been published 

Welcome to visit Finnish Quakers new web pages. They are and will be developed to serve both 

our external and internal communication. In the continuation, after host training has taken place, 

each worship group (Helsinki, Tampere, Turku, Pori and North Finland) will have a chance to 

update news on their own page. 

 

Discussion forum and Swedish and English pages are still under construction. If you feel right, 

please come to help. In the meantime, news and announcements meant for the web pages can be 

sent to Sakari Oksanen. Check out http://www.kveekarit.org/etusivu/ 

 

 

 

  

DATE FOR YOUR DIARY: NEXT BUSINESS MEETING 11.10.2014 IN HELSINKI. 

http://www.kveekarit.org/etusivu/
http://www.kveekarit.org/etusivu/
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Light days and white nights in Muhos 6-8.6.2014 

Valoisia päiviä ja valkeita öita Muhoksella 6. – 8.6.2014 

 

Many precious moments made up the patchwork of our Quaker summer gathering in Muhos. 

Kveekarien kesätapaamisen tilkkutäkki Muhoksella koostui monista tärkeistä hetkistä. 

Together we prepared food and ate it. 

Yhdessä valmistimme ruokaa ja söimme sen. 

Together we were creative with our names and hung them to make a wall of art. 

Yhdessä olimme luovia omien nimikylttiemme tekemisessä ja ripustimme ne seinälle taiteeksi. 

Together in worship we created a mandala of natural materials. 

Yhteisessä hartaudessa loimme mandalan luonnon materiaaleista. 

Together we wove connections between each other to make a living, interactive network. 

Yhdessä kudoimme säikeitä toinen toisiimme saaden aikaan elävän, vuorovaikutuksellisen 

verkoston. 

Together we listened to the story of the birth of our yearly meeting. 

Yhdessä kuuntelimme vuosikokouksemme syntytarinaa. 

Together we came to understand the value of each one of us in the circle. 

Yhdessä tulimme ymmärtämään jokaisen arvon osana piiriä. 

Together we were blessed for being together. 

Yhdessä olimme siunattuja olemaan yhdessä. 

 

‘Many stones form an arch, singly none, singly none…..many wheels turn the mill, singly none, 

singly none’ 

“Monet kivet muodostavat holvin, yksi ei yhtään, yksi ei yhtään…monet rattaat kääntävät myllyn, 

yksi ei yhtään, yksi ei yhtään” 

 

Jane Rose 
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Midnight views of Oulu River 6-8.6.2014 

 

 

Photos: Brylie Oxley 

Brylie recorded the presentation of the history of FYM. Please contact Jane if you would like to borrow the 

recording (on a memory stick) 
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Raportti Suomen Vuosikokouksesta 6. – 8.6.2014 (SU, SE) 

Suomen vuosikokouksen kesätapaaminen pidettiin seurakunnan leirikeskuksessa Pohjois-Suomessa, 

Muhoksella, muutaman kymmenen kilometrin päässä Oulusta. Meitä oli noin 20 osallistujaa ja muutamat 

meistä ulkomaalaisia vieraita. Suomalaiset Ystävät ovat hajallaan ympäri Suomea, jotkut asuvat 

Pohjoisessa, Helsingissä ja Tampereella on ryhmä kummassakin kaupungissa. 

Seurakunnan leirikeskus sijaitsi kauniilla paikalla lähellä virtaavan Oulujoen rannalla. Joen hiljaa virtaava 

vesi oli kuin muistutus suuresta elämänvirrasta, jonka osia me kaikki olemme. Leirikeskus oli suurten 

ikihonkien ympäröimä ja puilla oli paljon kerrottavaa sille, joka tuli niitä lähelle ja halusi kuunnella. Linnut 

lauloivat täyttä rintaa. Ainoa olemassa oleva aika on juuri nyt. 

Hiljaisista hetkistä, yhteisistä aterioista ja yhteisestä tekemisestä syntyi lämmin sisäinen yhteys. Minä 

kerroin meidän kesäleireistämme, lauloimme, tanssimme, leikimme ja maalasimme yhdessä. Kerroimme 

toinen toisillemme tiestämme kohti kveekariutta. Jaoimme käänteentekeviä kokemuksia, jotka ovat 

antaneet uuden suunnan elämälle ja saimme syvemmän käsityksen siitä, mitä evankeliumien tärkeät sanat 

saattavat tarkoittaa. Saunoimme ja laskimme leikkiä, että todellinen yhdenvertaisuus on mahdollista vain 

kveekarihartaudessa ja saunassa. 

Pirkko Lehto avasi sunnuntaina henkilökohtaisen näkökulman Suomen vuosikokouksen historiaan, mikä oli 

minulle voimakas kokemus. Ymmärsin, miten lähellä toisiaan Ruotsin ja Suomen kveekarit ovat olleet ja 

miten lämpimät ystävyyden siteet vieläkin ovat maidemme välillä. Jakaantumisesta on kuitenkin vielä 

jäljellä haavoja, jotka tarvitsevat parantumista.  

Lämmin kiitos suomalaisille ystäville, jotka mahdollistivat osallistumiseni ja toivottivat minut tervetulleeksi 

ja pitivät huolta kokouksen aikana.  

Torbjörn Söderquist 

 

 

              Mandala of natural materials created in worship 
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EMES EPISTLE (SU, ENG) 

Vuoden 2014 Ystävien Maailmanjärjestön (Friends World Committee for Consultation, FWCC) 

EMES:n (Europe and Middle East Section = Euroopan ja Lähi-idän jaoksen) vuosittaisen kokouksen 

epistola St. Thomasin kulttuurikeskuksesta Strasbourgista 1.-4.5.2014 

Ystäville kaikkialla, 

Lähetämme teille rakastavia terveisiä Strasbourgin St. Thomaksen kulttuurikeskuksesta, missä 

meitä 47 kveekaria 18 Euroopan maasta on pitänyt vuosittaista kokoustamme.  Toistemme 

tapaaminen, samoin kuin Ystävien Quaker Young Pilgrimage Committeesta (joka myös kokoontui 

täällä) ja EMEYF:stä (Euroopan ja Lähi-idän nuoret Ystävät) ja vierailijoiden FWCC:n 

maailmantoimistosta, QCEA:sta (Quaker Council for European Affairs, EU:n yhteydessä oleva 

kveekaritoimisto), QUNO:sta (Quaker United Nations Office, kveekarien toimisto YK:n yhteydessä) 

ja Woodbrooken opintokeskuksesta on merkinnyt iloisen kiitollisuuden hetkiä, joihin on 

sekaantunut vakava huoli rauhan rakentamisesta kasvavan levottomuuden ja jännitteiden takia 

pitkin Eurooppaa ja maailmaa, kun taas elämme poliittisen epävakaisuuden aikaa. 

Tämän vuoden vuosikokouksen teema A Confident Quaker Voice (= luottavainen kveekariääni) on 

sallinut meidän tarkastella työtämme EMES:n kautta todistaen toivoamme ja uskoamme 

laajemmalle maailmalle.  Meitä on muistutettu maailmanjärjestön (FWCC:n) kolmesta 

tavoitteesta:  Ystävien yhdistämisestä, monikulttuurisuudesta ja elämien muuttamisesta, meitä 

yhdistävä ja uudistavasta rakkaudesta sekä kehitteillä olevasta suunnitelmasta maailman Ystävien 

edustajien kokoukselle Perun Arequipassa tammikuussa 2016. 

Kuuntelimme haltioituneina Kirkkojen Maailmanneuvoston yleiskokouksen raporttia Etelä-Korean 

Busanista loka-marraskuulta 2013 teemana ”Elämän Jumala, johda meidät 

oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan”.  Meitä kosketti voimakkaasti se, että Ystävät kutsuttiin 

liittymään muiden kirkkojen kanssa oikeudenmukaisuuden ja rauhan välineiksi.  Kaikki maailman 

kirkot liittyvät yhdessä jakamaan yleisen huolen sosiaalisesta ja taloudellisesta 

oikeudenmukaisuudesta, ilmastonmuutoksesta, rauhasta ja ympäristönsuojelusta.  Tunnistimme 

saman profeetallisen hengen, joka ilmeni kutsuna toimintaan omassa 2012 Kabarakin 

maailmankonfrenssissamme. Meidän on tehtävä yhteistyötä saavuttaaksemme ”elämän 

talouden” epäonnistuneen ”kuoleman talouden” sijaan herättämään hengellisyyteen 

perustuvaa uudistusta hallitsevassa kulttuurissa.  Tässä on historiallinen mahdollisuus rohkaista 

muita oikeuden ja rauhan pyhiinvaellukselle. 

Pyhiinvaelluksia voi olla monessa eri muodossa ja eri yhteyksissä.  Jännitteiden kasvaessa Ukrainan 

rajan lähistöllä kaksi Ystävää Baltiasta ja Venäjältä kertoi meille haluavansa matkustaa huolensa 

vuoksi itäiseen Ukrainaan tapaamaan yksilöitä ja järjestöjä sekä puhumaan heidän kanssaan, 

kuulemaan heidän näkemyksiään tilanteesta ja selvittämään, mitä voitaisiin tarvita.  Heidän 

huoltaan tutkittiin syvällisen ja liikuttavan vapaamuotoisen työkokouksen aikana, ja he saivat 
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ystävien kannatuksen.  Perustimme rauhantyökokemusta omaavan tukiryhmän, jonka tehtävä on 

auttaa Ystäviä kehittämään suunnitelmaansa ja löytämään sen mahdollistavat resurssit. 

QUNO:n ja QCEA:n (YK:n ja EU:n toimistot) esityksissä kuulimme kaksi luottavaista kveekariääntä: 

Ensin mainitun huolellinen, pitkäjänteinen työ kulisseissa ihmisten yhteen saattamiseksi ja usein 

odottamattomasti versovien siementen kylvämiseksi ja päättäväisyys uskaltaa esittää isoja 

kysymyksiä;  Jälkimmäinen tuomassa esiin kveekarinäkemystä Euroopan instituutioiden päättäjille. 

Meitä on rohkaistu pohtimaan, vaikuttaako EMES:n työ kokouksiimme.  Onko FWCC:n jaoston 

olemassaololla merkitystä?   Ovatko vuosikokouksemme ja hartausryhmämme tietoisia EMES:n 

työn laajuudesta Euroopassa ja Lähi-idässä yhdessä maailmantoimiston ja muiden jaosten kanssa 

sekä maailmanjärjestömme työstä maailmassa?  Voimmeko käyttää paremmin olemassa olevat 

resurssit tukemaan kveekarielämää ja käytäntöä?  Voimmeko tukea rauhanrakennustyötä omissa 

paikallisissa yhteisöissämme ja kansainvälisesti?  Tunnistamme sen valtavan työmäärän, minkä 

FWCC saa aikaan jaoksessamme ja muualla, ja olemme siitä kiitollisia.  Arvostamme myös muiden 

kveekarielinten työtä, koska ne omistautuvat tehtäväänsä ja ovat anteliaita sekä tehokkaita. 

Sarjassa työpajoja kuvittelimme maailmaa ilman sotaa.  Pohdimme, miten sota on vaikuttanut 

kuhunkin meistä, sekä uudistavia tekoja, joihin kukin meistä voi ryhtyä askelina rauhaa kohti.  

Tosiaan, yhteisönä oleminen on askel rauhaan – rukoilimme kukin omalla kielellämme Isä meidän -

rukouksen tietoisena siitä, että se liittää meidät yhteiseen näkyyn suhteestamme ikuiseen. 

Mieltämme ilahdutti kuulla, miten sihteerimme, lähettiläämme (Ministry) ja ulospäin 

suuntautuvien hankkeiden (Outreach) koordinaattori käyttävät internetiä ja Skypeä työssään, 

antavat tukea ja ovat hartaudessa, niin että koko hallituksesta näyttää tulevan hartausyhteisö. 

Meitä kehotettiin miettimään, miten näkökulmiemme muuttaminen raamatullisen kielen suhteen 

voi vaikuttaa yhteisymmärrykseen kveekareiden ja kaikkien kristittyjen keskuudessa. Pitäisi 

huomioida, että reaktiomme perinteiseen kristilliseen kieleen voi joskus muodostua esteeksi 

sitoutuneelle etenemisellemme yhteisissä huolenaiheissamme sekä Ystävien Seurassa että sen 

ulkopuolella. 

Hartaudessa meitä muistutettiin siitä, että luottavainen ääni ei ole pelkästään itsevarma – sana ”

confidence” (=luottamus, usko, varmuus) perustuu latinan ilmaisuun ”cum fides” ja tarkoittaa 

"luottamuksella/ uskolla".  Siispä se on ääni, joka kumpuaa uskollisuudestamme.

 Erjan maijapaikka Strabourgissa 
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Friends World Committee for Consultation – Europe and Middle East Section: Annual Meeting:  

1 – 4. 5.2014 Centre Culturel St.Thomas, Strasbourg France (SU) 

A Confident Quaker Voice 

Vapunpäivänä lensin aamukoneella Frankfurtiin ja sieltä jatkoin matkaa bussilla Strasbourgiin. 

Perillä St. Thomasissa pääsin majoittumaan keskuksen vanhimpaan ja kauneimpaan rakennukseen.  

Huonetoverini oli Berne Weiss (Budabest WG). Pontus Rancken (Sweden YM) toimi yhtenä 

vanhimmista ja auttoi minua ystävällisesti kieliongelmissa. 

Aamuisin kävely puutarhassa ja hiljaisuus sen jälkeen virittivät mieleni päivän haasteisiin.  Päivät 

olivat tiiviitä ja pitkiä, mutta lauantaina Mike Zipser (Strasbourg  Meeting) esitteli meille kaupunkia 

ja seurasimme häntä innokkaasti lounaspaketteja rapistellen. 

Kees Nieuwerth (Netherlands YM / rep. on Church and Peace) kertoi vaikuttavasti osallistumisesta 

kymmenenteen WCC:n kokoontumiseen Busanissa Etelä-Koreassa. 

Pienryhmissä jaoimme kokemuksia sodasta ja ajatuksia siitä miten kukin henkilökohtaisesti toimii 

sodanvastaisesti ja rauhan puolesta. 

Viimeisenä iltana saivat Roland Rand  (Tallin WG) ja Mikhail Roshin (Moscow MM) tilaisuuden 

esittää huolensa jännitteisestä tilanteesta Ukrainassa ja ehdotuksensa auttaa vaikeassa 

tilanteessa. Ystävien keskittyminen Rolandin ja Mikhailin esitykseen ja asian eteneminen 

kysymyksiä esittämällä oli vaikuttava kokemus . 

Esther Koehring (EMEYF) kertoi nuorten (18 – 35  -vuotiaiden) ystävien toiminnasta ja tapaamisista 

kaksi kertaa vuodessa. Tänä keväänä tapaaminen oli Makedoniassa ja ensi vuonna tapaaminen 

järjestetään Georgiassa, koska ystävät Georgiassa eivät ole saaneet viisumeita tapaamisiin 

Euroopassa. 

Vuonna 2016 EMEYF viettää 30 –vuotisjuhlaansa Saksassa ja kokoontuminen on tarkoitettu 

kaikenikäisille Ystäville. Toivon, että saamme pian oman edustajan nuoriin Ystäviin. 

Gretshen Castlen (FWCC) puoleen voi kääntyä, mikäli haluamme avustaa/tukea taloudellisesti 

EMES:n kautta ystäviä.  Avun tulisi aina kulkea virallista tietä. 

Helen Fanningen (Ireland YM) ja Siobhan Waishen (Ireland YM) kutsuivat minut Irlantiin ja olemme 

tiiviisti yhteydessä s-postitse. 

Olen kerännyt EMES tietoa kansioon, johon jokainen voi tutustua tapaamisissamme.  EMES ohjaa 

ja auttaa meitä verkostoitumaan ja sitoutumaan yhteen yli rajojen. Kokoonnumme, koska 

tarvitsemme toisiamme kehittyäksemme yhdessä ja ravitaksemme toisiamme ja syventääksemme 

yhteyttä Jumalaan.                                                                 

Kiitos Ystävät tuesta, Erja 
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Afrikan lumoa (SU, SE) 

Helmikuussa pääsin kolmannen kerran elämässäni käymään Keniassa matkaseurana 15-vuotias 

lapsenlapsi Otso.  Tällä kertaa liikuimme koko ajan alkuperäisväestön keskuudessa, mukana usein 

turvana ja oppaana maailmankongressimatkalla ystäväksi tullut Kennedy.  Tapasin riemukseni 

monia muitakin kongressimatkalta tuttuja.   

 Afrikkaa on vaikea kuvata, se on elämyksiä ja tuntoja.  Paljon ihmisiä, ääntä. Värejä, 

iloa, mielenkiintoisia keskusteluja.  Erikoisia eläimiä, kasveja.  Lähes ääretön tasanko 

hautavajoaman kohdalla, ensin parin kilometrin pudotus.  Isoja järviä.  Varjopuolena myös 

kurjuutta ja likaa, nälkää. Nairobin liikenneruuhkat. Totesimme jossakin vaiheessa, että siellä 

täytyy lintujenkin olla äänekkäämpiä kuin meillä saadakseen viestit toisilleen perille ihmisten 

tuottaman äänimuurin yli tai läpi.  Toinen usein toistunut tilanne oli ”joka hetki on juttuhetki”.  

Eli ihmiset ovat aidosti kiinnostuneita keskustelemaan ja kuulemaan toistensa kuulumisia.  

 Nairobissa kävimme kolmessa eri kveekariseurakunnassa ja osallistuimme täysin 

sydämin laulavaan ja tanssivaan jumalanpalvelukseen.  Kesken kaiken jouduimme itsekin eteen 

kertomaan itsestämme ja tuomaan terveisiä Pohjolasta.  Keskustelut jatkuivat kirkkokahveilla tms. 

ruokailun aikana jumalanpalveluksen jälkeen.  Otso vietiin nuorison tentattavaksi, minä sain 

varttuneempaa seuraa.  Seurakunnissa on jäseniä yleensä monta sataa, jäsenyys edellyttää kahden 

vuoden kristinuskon opiskelua ja tentin suorittamista.  Seurakunnat ylläpitävät myös omia kouluja, 

pyhäkouluja ja lastentarhoja. 

 Jonkin verran tutustuimme Nairobin nähtävyyksiin, kyläilimme ystävien kodeissa ja 

kävimme myös Nakurussa n. 150 km:n päässä sikäläisellä järvellä ja luonnonsuojelualueella.  

Kennedyllä oli siellä työasiaa: piirin pappien kokous, jossa piti puhua eläkekassan asiaa.  Huvitti, 

kun paikalla oli enemmän kveekaripappeja kuin meillä kveekarijäseniä.   

 Nairobista käsin kävimme Ruandassa tutustumassa kongressiystävä Alphonse 

Hakizimanan aloittamaan Muturan kylän asukkaiden jaloilleen saamisen projektiin.  Lento Kigaliin, 

sieltä paikallisbussilla kolme tuntia Gisenyiin, mistä 30 km kärrypolkua pickup-kuorma-autolla 

kylään Kongon rajalle.  Ruanda on kaunis ja siisti maa, vehreitä mäkiä kuin Madeiralla totesi Otso 

bussin ikkunasta katsellessaan.  Perillä totesin hänelle, että täällä on sitten kuin Haitissa, yhtä 

köyhää.  Tosin sillä erotuksella, että kaikki mahdolliset paikat olivat täynnä viljelyksiä.   

Kylän naisten vastaanotto sai vedet silmiin, sellaista tanssia ja laulua en ole muualla kokenut.  

Vietimme yhden päivän sikäläisessä maalattiaisessa kirkossa opetusaiheena ravinto, talous, 

kierrätys, kompostointi ja kuivakäymälät sekä yrittäjyys (Kennedyn aihe).  Ensin piti kuitenkin 

kertoa Suomesta.   

 Kylässä on 65 naista ilman toimeentuloa ja ammattia.  Heistä on nyt muodostettu 

piirejä, jotka vähitellen alkupääoman saatuaan hyödyttävät toisiaan.  Ompelijoita on jo 

kymmenen, yksi porukka kasvattaa kanoja, perunoita viljellään myyntiin asti.  Toivomuslistalla on 

myös kampaajan ja parturin ammattitaito sekä rohkeimpana toiveena lehmänhoito.  Lehmä on 
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näet kallis, 400 euroa!  Aikaisemmin puhuttiin vain vuohista ja lampaista.  Nyt näyttää siltä, että 

kyläläiset alkavat vähän päästä jaloilleen, suurin ongelma on ollut starttipääoman puute.  

Ompelukoneet, ompeluopetus, siemenperunat ym. kaikki maksaa.  Tosin nytkin oli ruuasta pulaa, 

ja Alphonse kysyi, voivatko he ostaa tuomillamme eri puolilta kerjätyillä varoilla riisiä.  Mutta 

samalla ihastelimme hankittuja 600 kiloa siemenperunaa kellarissa sekä 450 kiloa perunaa maassa 

pian puhkeamassa kukkaan.   

Ruanda on menettänyt paljon miehiä 20 vuoden takaisessa heimosodassa, myös AIDS kaataa 

nimenomaan työikäisiä ihmisiä.  Siellä on paljon orpoja, joita kyläläiset yhdessä yrittävät kasvattaa 

ja kouluttaa.   

 Muturassa ei ole käynyt valkoihoisia ihmisiä 20 vuoteen, siksi sana levisi nopeasti, 

että olisi jotakin ihmeteltävää.   Meillä oli pitkä letka varsinkin lapsia perässä.  Jos käännyimme 

ympäri, he juoksivat karkuun tai ainakin peittivät kasvonsa pelosta.    

 Pääasiassa Otso kirjoitti myös matkablogia.  Se on luettavissa osoitteessa 

kenianreissu2014.blogspot.com 

 

Maija Mäkelä 

 

 

Alfred esittelee uutta kirkoa 

 

 

A 
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Muturan naiset etsii Suomea kartalta 

 

 

Buruburu-kirkon musaryhmä 
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Event for European Friends 1-3.11.2013 Woodbrooke College (SU) 

Julia Rybergin (European project co-ordinator) ja Arne Springorumin (Prague Meeting) johdolla kokoontui 

14 eri-ikäistä ystävää pienistä hartausryhmistä ympäri Eurooppaa, yhteen.  

Keskustelimme kveekariudesta, testimoneista ja pienten hartausryhmien haasteista.  

Julia ja Arne alustivat ensin aiheesta ja sitten jakaannuimme pieniin ryhmiin tekemään erilaisia 

ryhmätehtäviä. Tehtävät olivat selkeitä ja alustukset mielenkiintoisia, joten huomasin odottavani aina 

innokkaana ryhmiin jakautumista. Mihin ryhmään nyt pääsisin ja mitä saisin kuulla ja kokea? 

Kokoontumisen lopuksi saimme tehtävän visioida lähitulevaisuuttamme. Mitä haluaisimme tehdä itsemme 

tai jonkun toisen hyväksi? Mihin tarvitsemme toistemme tukea, kun lähdemme kukin tahoillemme? 

Ohjeena oli sitoutua esim. tunti viikossa tähän toimintaan seuraavien 7 viikon aikana ja raportoida aina 

sunnuntai-iltana Arnelle, miten oli onnistunut toimissaan. Arne siirsi viestimme taulukkoon, jossa oli 

jokaisen osallistujan nimi sekä viikkonumero ja lähetti viikoittain aina lisää täyttyneen taulukon eteenpäin 

kaikille osallistujille 

Ystävät päätyivät hyvin erilaisiin tehtäviin: Q - kirjallisuuden kääntämistä, naapurille sanomalehden 

lukemista, tutustumista Faith and Practice:n, oppilaiden tutustuttamista Amnesty internationaliin, lapsille 

pyhäkoulun aloittamista, joogaamista… 

Kokoontuminen Woodbrooke Collegessa kesti vain muutaman päivän mutta pidimme ystävien kanssa 

yhteyttä aivan Jouluun asti s-postin ja taulukon avulla. Tämä oli mahtava kokemus! Julia, Daniela, Marco, 

Bradius, Outi, Jesus, Zoltan, Renke, Roland, Rafael, Marta, Misha, Marina, Izabela, Jola ja Arne olivat 

ajatuksissani ja mukana elämässäni niin todesti pari kuukautta. 

Mainittakoon, että Italialainen ystävämme perusti meille oman suljetun Fb-ryhmän. 

Suosittelen tutustumista Woodbrooken hyvin monipuoliseen kurssitarjontaan. Woodbrookessa voi myös 

majoittua osallistumatta kurssille tai sinne voi hakeutua vapaaehtoiseksi työntekijäksi vaihteleviin tehtäviin 

puutarhassa tai vastaanotossa. 

Woodbrooken johtaja Sandra Berry toivoo ideoita ja ehdotuksia uusista kurssiaiheista 

Erja Villanen 
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Vierailu Venäjältä (SU, ENG) 

 

Venäläinen "Ystävien ystävä", Sergei Badaev, ilahdutti Helsingin hartausryhmää vierailullaan maaliskuun 

puolivälissä. Hän oli viettänyt viikon Helsingissä kadunkulmissa ja metrotunneleissa kitaraa soittaen ja 

laulaen kerätäkseen rahaa Venäjän poliittisille vangeille. Samalla hän halusi levittää sanaa siitä, etteivät 

kaikki venäläiset tue Putin hallituksen agressiota Ukrainaa vastaan; Juuri edellisenä päivänä Moskovassa oli 

pidetty sen vastainen suuri mielenosoitus. 

Sergein mukaan venäläiset voidaan karkeasti luokitella kahteen ryhmään, "TV- ihmisiin" ja "internet-

ihmisiin",  sen perusteella, mistä he hankkivat tietonsa ja mille informaatiolle siten perustavat mielipiteensä 

ja asenteensa maailman tapahtumien suhteen. Koska televisio on pääosin hallituksen kontrolloima, välittää 

se tapahtumista hyvin asenteellista tarinaa, johon hallitus haluaa kansan uskovan. Ja surullista kyllä, monet 

uskovatkin, ajatellen että Putin toimii nyt hyvän asian puolesta. Mutta on myös paljon ihmisiä, jotka 

mielummin hankkivat uutisensa internetistä eivätkä ole yhtä helposti yksipuolisen propagandan vietävissä. 

Johtuen median tiukentuvasta sensuroinnista monia kriittisiä venäläisiä sivustoja on suljettu ja suljetaan, 

mikä saa ihmiset opettelemaan keinoja teknisten esteiden kiertämiseksi. 

Sergei ilmaisi vakavan huolensa siitä, että tämänhetkinen konflikti ei todennäköisesti tule rajoittumaan 

pelkkään Krimin niemimaahan: Muun muassa sähkön ja puhtaan veden toimitusreittien vuoksi on hyvin 

epäkäytännöllistä hallita pelkkää Ukrainasta irroitettua niemimaata, ja siksi suurempi alue etelä-Ukrainasta 

tarvittaisiin noiden tarpeiden täyttämiseksi. Hän myös muistutti meitä siitä, että Putinin kaltaiselle entiselle 

turvallisuuspalvelun miehelle ei ole häpeä vaan kunnia osata räikeästi ja julkisesti valehdella kenelle 

tahansa, vakuuttavan äänensävyn ja viattoman ilmeen säilyttäen. 

Sergei antoi meille harvinaisen ja ilolla vastaanotetun tilaisuuden laulaa mukana, kun hän soitti kitaraansa 

ja lauloi itse pehmeällä äänellään. Tuon sunnuntain kahvikassakeräys lähti Sergein mukana 6. toukokuuta -

komitealle, joka järjestää laki- ja muuta apua ja tukea 27:lle toukokuun 6. päivän 2012 mielenosoituksissa 

pidätetyille, joille vastikään langetettiin 3-6 vuoden vankilarangaistukset sen jälkeen, kun he olivat jo 

viettäneet pari vuotta tutkintavankeudessa. Valitettavasti rahan lähettäminen ulkomailta muilla keinoin ei 

ole mahdollista, koska muutoin koko komiteaa todennäköisimmin syytettäisiin "ulkomaiden agenttina" 

toimimisesta, jolloin se kiellettäisiin ja sen omaisuus takavarikoitaisiin. Enemmän tietoa 6. toukokuuta -

komitean toiminnasta löytyy venäjäksi ja englanniksi osoitteesta http://6may.org/en/ 

 

Aino Vesänen 

 

 

 

 

 

 

http://6may.org/en/
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AJATUKSIA AJATTELEMISESTA JA MATKUSTAMISESTA (SU, ENG)  

… jotka ponnahtavat kiinalaisen filosofian, kveekarien ja kristinuskon perinnön kautta. 

Kiinalainen kulttuuri rakentuu neljän ismin päälle: konfutselaisuus, taoismi, buddhalaisuus ja 

reaalisosialismi. Kaikkien näiden vaikutukset ovat näkyvissä nykypäivän Kiinassa, joskin viimeisimmällä on 

ollut näkyvin merkitys nyky-Kiinan kulttuuriin ja viimeaikaiseen murrokseen.  

Konfutselaisuus rakentaa realistista elämänasennetta. Kongfutsen (551-449 e.Kr.)  jälkeen siihen on liitetty 

milloin uskontoa, kansanuskoa, taikauskoa tai valtioeliitin määräyksiä. Kaiken myöhemmän hömpän voi 

karsia, vaikka sekin olisi tuhansia vuosia vanhaa, keskittymällä konfutselaisuuden ytimeen lukemalla 

Keskustelut. Se on lyhyt ja naseva kirja; riittävä konfutselaisuuden ytimen ymmärtämiseen. 

Kongfutse oli rationalisti ja realisti, jopa siinä määrin, että alkuperäistä kungfutselaisuutta*+- voi pitää 

agnostisena elämänasenteena. Mukana ovat tosin henget ja Taivas, mutta vain eräänlaisina etäisinä 

kohtalon tai luonnon voimina. Laotsen (jossain vaiheessa 500-300 e.Kr.) aloittama taolaisuus on sen sijaan 

mystinen, luontoon ja luonnollisuuteen vetoava oppi. Laotsen ajatukset voi lukea Tao-Te-King kirjasta. 

Samoin kuin kunfutselaisuuden kohdalla, oleellisen voi löytää tuosta yhdestä kirjasta, vaikka Laotsen 

jälkeen on tullut satoja, ellei tuhansia taolaisia kirjoittajia.  

Taolaisuuden, kristinuskon ja kveekareiden oppien maailmoista voi löytää runsaasti samankaltaista eetosta. 

Laotse kirjoittaa Taosta vaikka paradoksaalisesti väittää, ettei siitä puhumisesta ole hyötyä. Taon käsitteelle 

voi löytää rinnakkaisuutta ääneen-lausumattoman-Jahven tai Johanneksen evankeliumin Logoksen kanssa.  

Tao-Te-King alkaa seuraavasti: 

Se Tao, joka voidaan määritellä, ei ole Ikuinen Tao. 
Se nimi, joka voidaan maininta, ei ole Taon todellinen nimi. 
Se Tao, joka oli ennen taivasta ja maata, on nimetön ei-olevainen… 
 

Kirjoitan nyt pari katkelmaa tietämisestä, ajattelusta ja lopulta hieman matkustamisesta rakastamieni 

perusteosten pohjalta. 

Tietämisestä ja ajattelemisesta  

Kiinalainen filosofi Kungfutse oli elinikäisen oppimisen ja sivistymisen advokaatti. Hän korostaa että 

sivistyminen ei tapahdu pelkästään kuuntelemalla ja lukemalla. Sivistyminen on opiskelun ja analyyttisen 

ajattelun kiinteää yhteistoimintaa. Hän sanoi (2:15), että  

Opiskelu ilman ajattelua on hyödytöntä,  
ajattelu ilman opiskelua on vaarallista.  
 

Internet tekee meille mahdolliseksi kerätä faktatietoa ilmiöstä kuin ilmiöstä. Se ei kuitenkaan riitä 

sivistymiseen ja asioiden ymmärtämiseen. Ajattelu, faktojen yhdistäminen jossain valitussa (mieluiten 

tieteellisessä tai tieteeseen nojautuvassa) viitekehyksessä on oleellisempaa kuin faktojen tietäminen.  

Mutta ajatteleminen on vaikeaa ja erittäin työlästä. Se kuluttaa paljon energiaa (glukoosia) ja siksi ihmiset 

välttelevät perusteellisen oman analyysin tekemistä. Ajattelun välttelemiseen on monta väistöstrategiaa, 

jotka tarjoavat luonnollisen ja täysin hyväksytyn tavan välttää vaivalloinen analyyttinen ajattelu.  
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Psykologia on kiistatta osoittanut, että ihmiset mieluummin omaksuvat mielipiteen kuin ajattelevat asian 

itse. Yleisintä on omaksua oman viiteryhmänsä mielipide. Mielipide voidaan omaksua hyvinä ja luotettavina 

tyyppeinä pidetyiltä esikuvilta, tai mediasta, jossa on tarjolla kuluttajille mielipiteiden buffetti. Me siis 

mielellämme ulkoistamme tiedon, johtopäätösten ja mielipiteiden luotettavuuden toisille ihmisille ja 

medialle, sellaisille, joita olemme jostain lähtökohdasta tottuneet pitämään luetettavana. Kungfutsen 

mukaan ajattelu ilman, että faktat ja teoreettinen viitekehys, johon ne laitetaan, on omaksuttu, on 

vaarallista. Vapaa ajattelija ei tiedä tietonsa rajoja. 

Sivistymättömälle on ominaista mielipiteen varmuus. Sivistyksen alku on oppia epäilemään ja tunnustaa 

tietämättömyytensä. Tämä on tieteellisen elämänasenteen lähtökohta. Tietää, ettei tiedä, se on viisauden 

alku (2:17). 

Mestari sanoi: Zilu, opetan sinulle nyt mitä on tieto. Pidä se minkä tiedät, tietona; ja sitä mitä et tiedä, 

tietämättömyytenäsi – se on todellista tietämistä. 

Laotse sanoi saman asian (71): 

Oman tietämättömyytensä tunteminen on parasta tietoa. 
Sellaisen tiedon puute on tautia. 
Jos vain joku pitää sitä tautina, paranee hän siitä. 
Viisas on vapaa tästä taudista. 
Hän tietää mitä se on ja on vapaa siitä. 
 

Tiedon rajojen, elämän, ekosysteemien, yhteiskunnan, globaalin talouden kompleksisuuden ymmärtäminen 

ja huomioiminen on puutteellista, koska yhteiskunnallinen keskustelu suosii nasevaa suoraa sanomista. Jos 

mielipidejohtajat ovat tällaisen kiteyttämisen paineen alla, keskustelupalstat ovat täynnä yksinkertaisia 

päätelmiä ja varmoja mielipiteitä siitä. Nöyryys elämän kompleksisuuden ja sattumanvaraisuuden edessä 

on kaukana sieltä.  

Kompleksisuuden, monimutkaisuuden ahdistuksen edessä on jälleen tarjolla helpompi tie: syyllisten 

etsintä, sormen osoittelu. ”Maahanmuuttajat lisäävät suomalaisten työttömyyttä”, tai ”Suuryritysten 

ahneus on syynä Afrikan ongelmiin”, jne. Syyttämisen mekanismi on meissä luonnostaan. Se käynnistyy 

heti, kun kohtaamme ongelmia ja vastoinkäymisiä. 

Laotse kirjoittaa (49): 

Viisaalla ei ole kiinteitä mielipiteitä, joita hän sanoisi omikseen… viisas elää maailmassa kainosti itseään 

halliten ja hänen sydämensä sykkii myötätuntoa kaikkia kohtaan  

Ja (58): 

Sen tähden on viisas täynnä oikeutta, mutta hän ei syyttele toisia.  
Hän on oikeamielinen, mutta ei moiti toisia.  
Hän on suora, mutta ei suorista toisia.  
Hän on valaistu, mutta ei loukkaa valaistuksellaan. 
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Matkustamisesta 

Laotse kirjoittaa (47): 

Ihminen voi tuntea maailman lähtemättä ulos talostaan. 
Omien ikkunoiden läpi voi hän nähdä ylhäisen Taon. 
Mitä kauemmaksi hän menee, sitä vähemmän toivoa hänellä on löytämisestä. 
Sen tähden viisas tietää ja tuntee matkustamatta, nimittää olioita näkemättä ja suorittaa kaiken 
toimimatta. 
 

Tämän voisi pikaisella lukemalla yhdistää negatiivisesti kveekareiden vierailuihin ja matkustamisiin 

vuosikokouksiin ja maailman konferensseihin. Tästä ei kuitenkaan ole kyse. Kveekarit eivät matkusta 

tietääkseen vaan henkilökohtaista yhteydenpitoa varten. Kungfutsen Keskustelut alkavat tämän 

periaatteen tunnustamisella (1:1): 

Kun ystävät tulevat pitkän matkan takaa, eikö se ole ilo? 

Matkustamisen motiivi on oleellista. Turismia perustellaan usein kokemusten tai tiedon hankinnalla, vaikka 

oltaisiin etsimässä olosuhteiden vaihdon synnyttämää vapauden tunnetta, etsimässä irtautumista tutuista 

kuvioista. Siinä yhteydessä tosin voi joskus nähdä asioita uudessa valossa. Mutta pääsääntöisesti turistinen 

matkustaminen on viihdettä. 

”Ihminen voi tuntea maailman lähtemättä ulos talostaan” vertautuu läheisesti Immanuel Kantin (1724-

1804)  elämään. Kant eli koko elämänsä synnyinkaupungissaan Köningsbergissä, koskaan sieltä poistumatta.  

Egon Friedell kirjoittaa, että hän oli ensimmäinen joka luennoi ”fyysillistä maantiedettä”. Hän ei ollut 

milloinkaan nähnyt merta, maailmankaupunkia, runsasta kasvillisuutta, ei edes vuoristoa tai suurta virtaa, 

mutta hän kuvaili luennoillaan kaikkia maapallon osia niin elävästi ja havainnollisesti kaikkia yksityiskohtia 

myöten, että asiasta tietämättömät pitivät häntä maailmanmatkustajana. Westminsterin siltaa hän kerran 

kuvaili niin tarkasti ja selvästi, että läsnä ollut englantilainen väitti, että hänen täytyi olla arkkitehti, joka on 

elänyt Lontoossa useita vuosia.  

Immanuel Kantilla ei ollut internetiä, kuvapankkeja tai sanomalehtiä. Tämä Königsbergin ajattelija tiesi ja 

näki 1700-luvun lopun kirjastonsa perusteella enemmän kuin aikansa maailmanmatkaajat. 

Kant on meille esikuva juuri siinä mielessä kuin Laotse kirjoittaa. Mielikuvituksen voima on valtava. 

Tarkkaan katsomisella, antamalla vaikkapa vain yhden kuvan imeytyä tunteiden, eläytymisen ja ajattelun 

voimalla kokemukseemme, voimme päästä syvälle, sellaiselle tasolle jossa tietämiseen ja 

tunnekokemukseen yhdistyy ymmärtäminen.  

Mediassa kahlaamalla tai kuuntelemalla turistioppaan pintapuolisia kertomuksia muuriin haudatusta 

prinsessasta saatamme joutua kokemaan jopa päinvastaista, tylsistymistä ja ymmärryksemme supistumista. 

Sakari 

Numerointi viittaa Keskustelujen jakeisiin tai Tao-Te-Kingin lukuihin. 
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Tienviittani säkkipimeästä aurinkoon (SU, SE, ENG) 

Säkki 

Vituttaa ihan perkeleesti. Suututtaa, pelottaa, turhauttaa. Itken ja raivoan, hypin seinille. Surettaa, 

eikä suru jätä rauhaan, jotta voisin keskittyä mihinkään. Ajatuksissani etsin syyllistä ja perustelen 

kerta toisensa jälkeen ja eri tavoin, miksi olen itse oikeassa ja toinen väärässä. Tekisi mieli antaa 

turpiin ja heittää toinen elämästäni pellolle. Tai olen vain surun ja vihan vallassa pettymyksen tai 

menetyksen takia. Itken, huudan, annan kaiken paskan tulla pintaan, ryven siinä. Rukoilen Jumalaa 

apuun. 

Ulos rimpuilu 

Ajatukset ja negatiiviset tunteet kiertää kehää itseään toistaen ilman ratkaisua. Alkaa turhauttaa 

tämä, kun mitään muuta ei meinaa pystyä tekemään. Nyt helvetti riittää! Tällainen loputon 

pillitys... Tulee mieleen, että meditoi, mutta se osoittautuu täysin mahdottomaksi yritykseksi. 

Pyydän korkeammilta voimilta apua, jotta pääsisin tästä pimeydestä eroon. 

Soitan ystävälle ja puran mieltäni. Lähdemme illalla baariin tanssimaan, tai sitten pistän musiikin 

kotona soimaan. Jotain ajatusteni ja tunteideni kanssa resonoivaa musiikkia, tai sitten jotain 

kohottavampaa. Hoilotan mukana täysillä, mikä tuntuu ihanalta. Tanssin (tai paremminkin riehun) 

niinkuin tekee mieli, holtittomasti, rytmikkäästi... silleen kuin nyt juuri tekee kroppani mieli heilua. 

Varjonyrkkeilykin mahtuu koreografiaan. 

Myös kunnon lenkki tai kämpän raivokas siivous tulevat kyseeseen, tai joku muu mieleinen 

homma, joka vaatii aivoiltani mahdollisimman vähän. Kaikki paska hikenä ulos ihosta tai turhina 

rojuina roskiin ja kirppikselle! Raikasta ilmaa tilalle keuhkoihin ja kotiin! 

Eksperimentti 

Jokohan sitä uskaltaisi yrittää istua alas hiljentymään? Pistän Experiment with Light - 

meditaationauhan pyörimään. Hiljaisuus tuntuu hyvältä. Pysähdyn, tunnen kehoni, ja tyhjän tilan 

ajatuksieni ja tunteideni välissä, rentoudun. Meditaation kuluessa katson, mitä tässä oikeasti on 

meneillään? Mikä minua oikeasti vaivaa?  Missä olen menossa? Enää ei ole tarpeen uppoutua 

samaan sotkuun emotionaalisesti, vaan voin katsella sitä etäämmältä. Tosin sekin, mitä näen, 

saattaa puskea muutaman kyyneleen pintaan. Lopulta kuitenkin totuus selkeyttää ja rauhoittaa - 

tuntuu että olen ottanut edes yhden askelen eteenpäin ymmärryksen tiellä. Ja vaikken olisi saanut 

sen erityisempiä oivalluksia, eksperimentti auttoi rauhoittumaan ja tasapainottumaan. 

Aurinko 

Nyt onkin jo helppo nousta kevyemmin valoon! Kiitän Jumalaa uudesta ymmärryksestäni ja 

kaikista pienistä ja suurista hyvistä asioista elämässäni. Pidän toisia valossa tai rukoilen heidän 

puolestaan. Ajattelen jo tappelukaverianikin myötätuntoisemmin ja pyydän aidosti anteeksi. 

Käytän jotain oppimaani energiatyöskentelyn tapaa. Positiiviset affirmaatiot tai päätökset uudesta 

suunnasta tuntuvat nekin nyt kyllin uskottavilta ja niiden vahvistaminen hyvältä. Laulan tai tanssin 

taas tai teen jotain muuta ihanaa. Tai vain olen, fiilistelen hyvää oloani ja nautin siitä täysillä! 

Elämä jatkui sittenkin! Loistava elämä!                                                           Aino Vesanen 
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Navigointiapua elämän tyrskyihin selkeytyskokouksesta (SU; ENG) 

 

Selkeytyskokous (engl. Meeting for Clearness) on yksi kveekarien toimintatavoista, jota on 

"suuressa maailmassa" käytetty perinteisesti paljon esimerkiksi pariskunnan suunnitellessa 

avioliittoa. Tällöin pieni joukko luotettuja Ystäviä tapaa avioon aikovan parin kanssa ja esittää 

hartauskokouksen puitteissa heille kysymyksiä, jotka voivat selkeyttää sekä pariskunnan omia 

suunnitelmia että auttaa kveekariyhteisöä tukemaan heidän liittoaan. Selkeytyskokousta voi 

kuitenkin käyttää useisiin eri tarkoituksiin ja muunnella sen muotoa kulloistenkin tarpeiden 

mukaan. 

 Suunniteltuani jo monta vuotta avioliittoa egyptiläisen muslimin kanssa en ollut 

aikaisemmin tullut ajatelleeksi, että selkeytyskokous voisi olla kannaltani relevantti – sulhanenhan 

on Kairossa eikä siksi pääsisi mukaan, ja olimmehan me kaksi jo päätöksemme tehneet. Kun viime 

syksynä useampaan otteeseen törmäsin puolituttujen yllättävän voimakkaisiin reaktioihin 

(kuulusteluineen ja kyseenalaistuksineen), pysähdyin kuitenkin miettimään: Jos miltei 

tuntemattomat reagoivat näin, mitähän läheiseni mahtavat oikeasti tuumia asiasta? He toki 

tuntevat minut paremmin ja luottavat, etten ole minkä tahansa gigolon helposti höynäytettävissä 

harkitsemattomiin tekoihin... mutta toisaalta rajusti muuttuva elämäni koskettaa heidän 

elämäänsä läheisesti, eikä se varmasti ole yhdentekevä asia, vaikkeivät he minulle huolistaan 

suoraan kehtaisi kertoa. Entä mitä jos kätketyt ennakkoluulot, pelot ja surut purskahtavat 

valloilleen itse hääjuhlassa? 

 Woodbrooken kurssikeskuksessa Experiment with Light- tapahtumassa käydessäni 

viime syksynä pääsin keskustelemaan tuolloin pinnassa olevasta huolestani tapahtuman yhtenä 

kaitsijana toimivan Susannah Tombsin sekä hänen vinkistään selkeytyskokouksista paljon tietävän 

Kerstin Backmanin kanssa, ja idea sellaisen järjestämisestä sai alkunsa. Maaliskuussa teimme 

Helsingissä suunnitelmasta vihdoin totta. Tilaisuuden käytännön järjestelyistä ja prosessin 

ohjaamisesta vastasivat kanssani neljä helsinkiläistä Ystävää, ja lisäksi paikalla oli yhteensä viisi 

läheistäni niin äidin kuin isänkin puolelta sekä lapsuuden unikaverini, vaaleanpunainen 

"puheenjohtajakoira", joka kiersi kädestä käteen puheenvuoron merkkinä. Alkuesittelyjen jälkeen 

olimme kymmenisen minuuttia hiljaa, ja myös sen jälkeen joka vaiheen välissä hiljennyimme 

hetkeksi. Ensin kerroin tilanteestamme ja suunnitelmistamme mielestäni olennaisimman. Sitten, 

ensimmäisellä puheenvuorokierroksella (lähtökohtaisesti jokaisella oli yksi puheenvuoro 

käytettävissä per kierros) toiset saivat esittää minulle kysymyksiä. Toisella kierroksella olivat 

vuorossa suurimmat huolet (itseni, puhujan tai jonkun läheisen puolesta tilanteeseen liittyen) ja 

kolmannella sai antaa jonkin neuvon tai idean. Joka kierroksen päätteeksi kommentoin omasta 

näkökulmastani esiin tulleita asioita. Lopuksi pidimme vielä lyhyen hiljaisen hartauden. 

 Kuten oli odotettavissa, tunteet olivat monta kertaa pinnassa itse kullakin, ja 

nenäliinapakkaus keskellä pöytää kovassa huudossa. Ilokseni kaikki kuitenkin tuntuivat olevan 

hyvin mukana "juonessa", kunnioittaen tilaisuuden pelisääntöjä ja puhuen aidosti sydämestään 

parhaan ymmärryksensä mukaan ja kuunnellen toisia. Sain monia hyviä kysymyksiä ja ideoita 

mukaani mietittäväksi. Vaikka ilma oli välillä sakea raskaista tunteista, siinä oli myös paljon 

avointen sydänten valloilleen päästämää rakkautta ja toivon, luottamuksen, kannustuksen ja 
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lohdutuksen sanoja. Ja kun avautumisessa oli päästy alkuun, jatkuivat hedelmälliset keskustelut 

muista lähipiirin asioista myös "jatkoilla"... 

  Jäi tunne, että tämä "eksperimentti" todella kannatti. Tosin ne läheiseni, joilla uskon 

olevan eniten ennakkoasenteita suunnitelmiani kohtaan, eivät olleet paikalla (ehkä yhtä 

lukuunottamatta). Toisaalta tein selväksi, että se, mitä tilaisuudessa puhuin, ei ollut tarkoitettu 

salassa pidettäväksi, vaan oli tavallaan kohdistettu laajemmalle minusta välittävien ihmisten 

joukolle. Toivoni elää, että jos edes pienelle porukalle tilanteeni ja näkemykseni ovat nyt aiempaa 

selkeämpiä, ja jos olen onnistunut ilmaisemaan heille uskottavasti, että minua kiinnostaa, mitä 

läheisilleni kuuluu ja kanssani saa tulla myös jatkossa keskustelemaan, voisi edes osa tästä kaikesta 

vaikuttaa välillisesti myös sellaisiin ihmisiin, jotka eivät olleet itse kokouksessa paikalla. Uskon 

myös, että toistemme kysymysten ja ajatusten kuunteleminen muistutti meitä siitä, ettei kukaan 

meistä ole huoltensa kanssa yksin, vaikka joskus niin erehtyisi luulemaan. Samassa veneessä 

ollaan, ja puhuminen ja halaaminen kannattaa! 

 Seuraavassa toisten tätä juttua varten kokousta kommentoineiden osallistujien 

näkökulmaa (heidän luvallaan). Ensin kveekarinäkökulmaa Maija Mäkelältä: "Selkiyttämiskokous 

järjestetään jonkin asian ympärille, jota halutaan selvittää tai etsiä sille vaihtoehtoja ja 

etenemismahdollisuuksia. Aino halusi valottaa sukulaistensa kanssa tulevaisuudensuunnitelmiaan 

avioliitosta egyptiläisen Mohammedin kanssa ja kutsui muutamia kveekarisisaria mukaan.  

Susanne tarjosi keskustasta kaikille helposti löydettävän kokoontumispaikan kotoaan ja hyvää 

syötävää.  Meitä oli paikalla kymmenkunta henkilöä. 

 Alussa pohditutti, miten asioista voidaan puhua arvostavaan sävyyn, kun tiesin siihen 

liittyvän voimakkaita tunteita.  Minun tehtäväni oli pitää huolta aikataulusta ja puhekierroksista 

Ainon ensin kerrottua tilanteesta.  Tilaisuudessa noudatettiin hartaudellisen jakamisen 

periaatetta, kaikki halukkaat saivat rauhassa puhua ja puheenvuorojen välillä pidettiin vähän 

hiljaisuutta.  Ensimmäisellä kierroksella sai kysyä jotakin, toisella lausua jonkun huolen ja 

kolmannella neuvon.  Kaikki osallistuivat kahdeksankymppistä isoäitiä myöten vuorollaan 

puhumiseen.  Tunnelma oli yllättävän rauhallinen, useampi puhkesi kyyneliin välillä, ja oli tunne, 

että Henki oli mukana.  Kaikesta näki, miten rakas Aino on sukunsa piirissä, ja että ollaan 

huolissaan hänen ei niin tavallisesta puolisovalinnastaan.   

 Toivottavasti muillakin oli seestynyt olo jälkeenpäin.  Minulla ainakin oli sellainen 

tunne kuin olisin saanut lahjan olemalla mukana tässä prosessissa.  Ja ennen kaikkea, että olisi 

voitu palvella Ainoa ja hänen läheisiään." 

 Mummini sanoi, että vaikka hän (omasta mielestään) "ei itse osannut kysellä", niin 

sai hän kuitenkin paljon vastauksia. Myös äitini kertoi saaneensa paljon toisten esittämien hyvien 

kysymysten myötä, joita hänelle ei itselleen ollut juolahtanut mieleen minulta kysyä. Lisäksi 

tärkeää oli ollut kokouksessa vallinnut lämmin ja kannatteleva yhteyden tunne ihmisten välillä 

sekä sen aikana tullut yhteyden tunne myös "uusien sukulaisten" suuntaan, etenkin tuleviin 

appivanhempiini. Kaiken kaikkiaan kokouksen jäljiltä jäi hänelle luottavainen mieli tulevan 

suhteen. 

 Serkkuni puolestaan kirjoitti minulle kommenttia toivottuani näin: "Selkeytyskokous 
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antoi mahdollisuuden keskustella Ainoa koskevista elämänmuutoksista rauhallisesti, aidosti ja 

todella keskittyen sekä omiin että toisten ajatuksiin ja tuntemuksiin. Oli mielenkiintoista kuulla 

minkälaisia ajatuksia muiden läheisten mielessä liikkui ja kuinka Aino itse asiat kokee. Erityisesti 

hänen vastauksensa läheisiä askarruttaviin kysymyksiin selvensivät tulevia tapahtumia monella 

tavalla ja tuntuu, että kokous auttoi kaikin puolin ymmärtämään asioita entistä paremmin. 

Erityisen hienoa oli huomata kuinka lämmin ja välittävä ilmapiiri kokouksessa vallitsi, vaikka 

käsiteltävät asiat olivat myös paljolti tunteita herättäviä. Kaiken kaikkiaan koen, että 

selkeytyskokous oli hyvin positiivinen ja avartava kokemus, ja uskon myös, että varsin voimauttava 

puolin jos toisin." 

Aino Vesanen 

 

 



 

 

Rapport från Finska Årsmötet 6-8 juni 2014. (SU,SE) 

 

Det finska årsmötet hölls i år på ett församlingshem i Muhos några mil utanför Uleåborg i norra 

Finland. Vi var knappt 20 deltagare och några få av oss utländska gäster. Finska Vänner är 

utspridda i hela Finland med några boende i norr, en grupp från Helsingfors och en grupp i 

Tammerfors. 

 

Församlingshemmet låg mycket vackert nära den stora floden Oulujoki som sakta och lugnt flöt 

förbi som en påminnelse om den stora livsströmmen vi alla är en del av. Kursgården omgärdades 

av stora och mycket gamla barrträd som hade mycket att berätta för den som kom nära och ville 

lyssna. Fåglarna sjöng för fullt. Den enda tid som finns är nu. 

 

Ur våra stilla tysta andakter, gemensamma måltider och övningar växte en varm och innerlig 

gemenskap.  Jag berättade om vårt sommarläger, vi sjöng, dansade, lekte och målade tillsammans, 

vi berättade för varandra om vår väg in i kväkardomen, om avgörande andliga upplevelser som 

gett livet en ny inriktning och vi fick en djupare inblick i vad viktiga ord ur de bibliska evangelierna 

kan betyda. Vi badade också bastu tillsammans och skojade om att det finns bara två möjligheter 

att uppleva riktig jämlikhet: i kväkarandakten och i bastun. 

 

Pirkko Lehto gav på söndagen en personlig berättelse om det finska årsmötets historia vilket för 

mig var en stark upplevelse. Jag förstod hur nära Sverige och Finlands kväkare stått varandra, hur 

varma vänskapsband som fortfarande finns mellan länderna men också om en del sår från 

splittringen som behöver helas. 

 

Ett varmt tack till de finska Vännerna som möjliggjorde mitt deltagande och så varmt välkomnade 

mig och tog hand om mig under mötet. 

 

Torbjörn Söderquist 

 

 

 



 

 

Ett fascinerande Afrika (SU, SE) 

 

I februari fick jag möjlighet att åka tredje gången i mitt liv till Kenya, med mig denna gång var mitt 

barnbarn Otso. Vi rörde oss hela tiden bland urbefolkningen. Som följeslagare hade vi den bekanta 

och pålitliga guiden Kennedy. Jag hade blivit bekant med honom under en kongressresa. Till min 

stora glädje stötte jag också på andra bekanta från kongressen. 

 Det är svårt att beskriva Afrika. Afrika är fullt av upplevelser och känningar. Massor 

med människor och ljud, färger, glädje och intressanta diskussioner. Speciella djur och växter och 

stora sjöar. En oändlig vidd och ett par kilometers fall före gravfördjupningen. Men även stor 

fattigdom och smuts och trafik kaos i Nairobi. Vi konstaterade att fåglarna är tvungna att använda 

mera ljud för att signalera varandra över ljudmuren som människorna åstadkommer. En ofta 

förkommande händelse är ”pratstunderna”- de kan förekomma i vilken stund som helst och var 

som helst. Människorna är genuint intresserade av att lyssna på vad du har att säga. 

 Vi besökte tre kväkarsammankomster i Nairobi och deltog i den för fullt sjungande 

och dansande gudstjänsten. Mitt i det hela ville alla höra våra hälsningar från Norden och om hur 

vi har det. Diskussionerna fortsatte vid mat och kaffestunden efter gudstjänsten. Otso fick sällskap 

av ungdomar och jag av personer i min egen ålder. Församlingarna har i allmänhet över 200 

medlemmar, medlemskapet förutsätter ett par års studier i kristendom och en avklarad tent. 

Församlingarna har egna skolor, söndagsskola och barnträdgård. 

 Till en del hann vi också bekanta oss med sevärdheter i Nairobi, besökte vänner och 

en sjö på 150 kilometers avstånd, ett naturskyddsområde i Nakuru. I Nakuru uträttade Kennedy 

arbetsärenden; ett regionalt prästmöte där pensionskassan diskuterades. Med på mötet fanns 

faktiskt fler kväkarpräster än vi har kväkare som medlemmar. 

 Via Nairobi åkte vi till Ruanda och vidare till byn Mutura som är upprest av 

kongressvännen Alphonse Hakizimanan. Efter det en flygresa till Kigal, därifrån en tre timmars färd 

med lokalbuss till Gisenyiin där vi steg på en pick-up lastbil som körde längs en hästväg 30 km till 

en by vid Kongo gränsen. Ruanda är ett vackert och  rent land, gröna kullar precis som i Madeira, 

konstaterade Otso då ha tittade ut genom bussfönstret. Då vi kommit fram sade jag att här är det 

lika fattigt som i Haiti. Dock med en tydlig skillnad; allt som bara kunde odlas var odlat.  

 Det mottagande vi fick av kvinnorna i byn fick våra ögon att tårar, den dans och sång 

vi möttes av har jag inte upplevt tidigare. vi tillbringade dagen i en kyrka med jordgolv med 

undervisning i kost, ekonomi, återanvändning, kompostering, torr toaletter och företagsamhet. Till 

att börja med fick vi berätta om Finland. 

 I byn fanns 65 kvinnor utan utkomst och yrke. Kvinnorna har nu bildat cirklar som 

efter utbildning stödjer och hjälper varandra med olika yrkeskunskap. Sömmerskor finns redan tio, 



 

 

en grupp fostrar höns, potatis odlas till försäljning. På önskelistan finns frisör yrket och som det 

modigaste önskemålet skötsel av kor. Kor är nämligen dyra, 400 euro styck. Tidigare diskuterades 

enbart skötsel av får och getter. Nu ser det ut som att byborna har kommit igång, det är bara 

startkapital som saknas. Symaskiner, sy undervisning och frö potatis, allt kostar. För tillfället är det 

brist på mat, Alphonse frågade om de kan köpa ris med de medel vi samlat in. På samma gång 

beundrade vi de inskaffade 600 kg frö potatis som tillsvidare var i källaren  samt 450 kg potatis i 

jorden som höll på att slå ut i blom. Ruanda har förlorat många män, för 20 år sedan i ett krig 

mellan stammar, dessutom kräver AIDS många offer bland arbetsföra vuxna. Ruanda har många 

föräldralösa barn som byborna tar hand om och ser till att de får utbildning. 

 Mutura har inte besökts av vita personer på 20 år så därför blev många nyfikna på 

oss. Vi hade en lång svans med barn efter oss. Då vi vände oss om sprang barnen iväg eller täckte 

sina ansikten på grund av rädsla inför oss. 

 Otso skrev uppdaterade hela tiden sin blogg på adressen, 

kenianreissu2014.blogspot.com 

 

Maija Mäkelä   

 

 

Mina vägvisare från kolmörker till solljus (SU, SE, ENG) 

Kolmörkret 

 

Jag är så satans arg. Jag är ilsken, rädd och frustrerad. Jag gråter och rasar, klättrar längs väggarna. Jag 

sörjer, sorgen lämnar mig ingen ro, så att jag kunde koncentrera mig på något. I mina tankar söker jag efter 

den skyldiga och jag försöker på nytt och nytt och på olika sätt motivera varför jag själv har rätt och den 

andra fel. Jag har lust att ge den andra ett kok stryk och kasta ut honom/henne ur mitt liv. Eller så är jag 

bara i sorgens och hatets våld på grund av besvikelsen och min känsla av förlust. Jag gråter, skriker, låter all 

skit komma upp till ytan, och krälar i smutsen. Jag ropar till Gud om hjälp. 

 

Ut ur häxkitteln 

 

Tankarna och de negativa känslorna snurrar runt i mig utan att jag hittar en lösning. Jag börjar bli 

frustrerad, då jag inte klarar av att göra något vettigt. Nu räcker det för helvete. Detta gråtande utan slut... 

Jag kommer att tänka på att meditation kunde hjälpa, men det visar sig vara  ett hopplöst företag. Jag ber 

om hjälp av högre makter, så att jag kan komma loss ur detta mörker. 

Jag ringer en vän och berättar om mina bekymmer. Vi går på kvällen till en bar och dansar, eller så lyssnar 

jag på musik hemma. Ett stycke som passar ihop med mina tankar och känslor, eller något upplyftande för 

sinnet. Jag skrålar för full hals i takt med musiken, och det känns härligt. Jag dansar (eller snarare härjar) 



 

 

som jag vill, hämningslöst, rytmiskt....så som min kropp känner att den vill. Skuggboxning ryms också med i 

koreografin. 

Det kan också bli frågan om en rask promenad eller våldsam städning av lägenheten, eller något liknande, 

som fordrar det minsta möjliga av min hjärna. All skit ska svettas ut genom huden eller allt onödigt skräp 

ska i soporna eller till loppisen. Istället tillförs lungorna och hemmet frisk luft. 

 

 

Experimentet 

 

Månne jag vågar sätta mig ner och stilla mig?  Jag lägger meditationsbandet Experiment with Light att 

snurra. Tystnaden känns bra. Jag stannar upp, känner min kropp, och tomrummet mellan mina tankar och 

känslor, jag slappnar av. Medan meditationen pågår inser jag vad som verkligen sker. Vad är det som plågar 

mig? Vart är jag på väg? Det känns inte längre nödvändigt att dränka sig i samma emotionella rådigogga, 

utan det är möjligt att betrakta den på avstånd. Visserligen kan också det jag ser få några tårar att tränga 

sig fram. Till slut får sanningen ändå mig att se klarare och den lugnar mig – det känns som om jag tagit 

åtminstone ett steg framåt på förståelsens väg. Och även om jag inte skulle ha fått några speciella insikter 

så hjälpte experimentet mig att uppnå lugn och jämvikt. 

Solljuset 

 

Nu är det redan lättare att stiga ut/in i ljuset! Jag tackar Gud för mina nya insikter och för alla de goda små 

och stora sakerna i mitt liv. Jag håller andra i ljuset eller ber för dem.  Jag tänker redan med större 

medkänsla på min trätobroder/syster och ber uppriktigt om ursäkt. Jag använder en del av det jag lärt  mig 

av att arbeta med mina energier. Den nya riktningens positiva bekräftelser eller beslut känns också de 

tillräckligt trovärdiga och att de förstärkts känns bra. Jag sjunger och dansar igen eller gör något annat 

roligt. Eller så gläder jag mig bara åt dagen, och åt mitt välbefinnande och njuter fullt ut av livet. Livet 

fortsatte ändå! Underbara liv! 

Aino Vesanen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EMES Annual Meeting 2014 (SU, ENG) 

To Friends everywhere, 
We send you loving greetings from The Cultural Centre of St Thomas, in Strasbourg where 
47 of us, representing Quakers from 18 European countries have been holding our annual 
meeting. Meeting with each other, and with our Friends from the Quaker Youth Pilgrimage 
Committee (also meeting here), EMEYF, as well as visitors from FWCC World Office, 
QCEA, QUNO and Woodbrooke Study Centre, has meant times of joyful thankfulness, 
mixed with serious concerns for peace building arising from the growing unease and 
tensions across Europe and the world as we witness yet another time of political instability. 

The theme of this year’s annual meeting, A Confident Quaker Voice, has enabled us to 
look at our work through EMES to witness to our hopes and beliefs for the wider world. We 
have been reminded of the three aims of FWCC: connecting friends, crossing cultures and 
changing lives, and the transformative love that unites us and the developing plan for the 
next Worldwide Friends Representative Meeting in Arequipa, Peru, in January 2016. 

We were enthused to hear reports of the General Assembly of the World Council of 
Churches (WCC) held in Busan, South Korea, in October/November 2013 on the theme 
‘God of Life, lead us to Justice and Peace’. We were powerfully struck by the openings for 
Friends to join with other Churches to become instruments of justice and peace. Churches 
all over the world are coming together to share common concerns about social and 
economic justice, climate change, peace, and environmental sustainability. We recognised 
the same prophetic spirit that gave forth the call to action from our 2012 World Conference 
in Kabarak. We need to work together towards ‘an economy of life’ instead of the failed 
‘economy of death’, to bring about a spiritually-grounded transformation of the dominant 
culture. Here is an historic opportunity to encourage others to undertake the Pilgrimage for 
Justice and Peace.  

Pilgrimage can take many different forms and happen in diverse settings. At a time of 
increasing tensions along the Ukrainian border, two Friends from the Baltic and Russia 
told us of their wish to travel under concern to Eastern Ukraine to meet and talk with 
individuals and organizations, to hear their views of the situation and to explore what may 
be needed. During a deeply gathered and moving unscheduled business session their 
concern was tested and gained support from Friends. We created a support group, 
experienced in peace work, tasked to help Friends develop their plans and identify 
enabling resources.  

We heard two confident Quaker voices in the presentations on QUNO and QCEA: the 
former’s behind the scenes, painstaking, long-haul work that brings people together and 
sows seeds that often flourish in unexpected ways, and the determination that dares to ask 
the big questions; the latter’s articulation of the Quaker voice through advocacy to decision 
makers at the European institutions. 

We have been encouraged to consider whether the work of EMES is having an effect on 
our Meetings. Does the presence of the FWCC Section make a difference? Are our 
Meetings and Worship Groups aware of the breadth of EMES’ work in Europe and the 
Middle East and, together with the World Office and other Sections, our FWCC work in the 
world? Can we make better use of the resources we have to support our Quaker life and 



 

 

practice? Can we uphold the work of peace building in our local communities and 
internationally? We recognise and are thankful for the huge amount of work that FWCC 
achieves in our Section and elsewhere and are appreciative of the work of other Quaker 
bodies in their dedication, generosity and effectiveness in their tasks. 

We imagined a world without war in a series of workshops. We reflected on the ways each 
of us had been affected by war and on the transformative actions each and every one of 
us can take as steps towards peace, as individuals and as a community. Indeed, being 
community is a step towards peace – we prayed ‘Our Father’ each in our own language in 
the awareness that it commits us to a communal vision of our relationship with the eternal. 

It has gladdened our hearts to hear how our Secretary and Ministry and Outreach 
Coordinator use Internet and Skype to manage their work and share support and worship, 
and that the whole Executive Committee seeks to become a worshipping community.  

We were invited to consider the effects that a changing of our perspectives on biblical 
language could have on the common understanding among Quakers and among all 
Christians, noting that our responses to traditional Christian language can sometimes 
become obstacles to engagement in moving together in our common concerns for peace, 
within and beyond the Society of Friends. 
In worship, we were reminded that a confident voice is not just self assured – the word 
“confidence” derives from the Latin “cum fides” and means: ‘with trust/faith’. It is therefore 
the voice that springs from our faithfulness. 

 

 

A visit from Russia (SU, ENG) 

 

Russian “friend of Friends”, Sergei Badaev, came to delight Helsinki Worship Group with his visit in 

mid-March. He had spent a week in Helsinki playing his guitar and singing in street corners and 

metro tunnels, collecting money for political prisoners in Russia.  At the same time Sergei  wanted 

to spread the word that not all Russians are supporting the aggression of Putin and his 

government against Ukraine: Just a day before there had been a huge peace rally in Moscow 

opposing that. 

 According to Sergei, Russians can be categorized in two groups based on where they 

get their information from and thus base their views and attitudes on about world events: There 

are the “tv-people”  and the “internet-people”. Because the TV is mostly controlled by the 

government, it delivers a distorted narrative that the government wants people to believe in. And 

sadly many do, thinking that Putin is now acting for a good cause. But there are also many people 

who prefer to get their news from the internet and are not simply fooled by the one-sided 

government propaganda. Because of the tightening censorship on the media, many critical 

Russian-based sites are being closed down, which makes people learn ways to get around those 



 

 

technical obstacles.  

 Sergei expressed serious concern for that the current conflict is probably not going to 

be restricted to mere Crimean peninsula:  For example, because of the energy- and clean water 

supply routes it is very unpractical to have only the peninsula cut out of Ukraine, and therefore a 

bigger area from Southern Ukraine would be needed to meet those needs.  He also reminded us 

that for a man with intelligence service background like Putin it is naturally a virtue and not a 

shame to be able to blatantly and publicly lie for anyone, maintaining a reassuring voice and an 

innocent face.  

 Sergei gave us a rare and appreciated chance to sing along with him as he played for 

us his guitar and sang with his soft voice. That sunday´s money collected went with Sergei to The 

May 6th Committee which arranges legal and other kinds of support for 27 political prisoners 

detained in connection with 6th July demonstrations in 2012, that recently got 3-6 years prison 

sentences after having spent nearly two years in pretrial detention. Unfortunately it is not possible 

to send money from abroad in other means, because otherwise the whole committee would most 

probably be soon accused of being “foreign agents” and thus get banned and their belongings 

confiscated. More info about The May 6th Committee you'll find at http://6may.org/en/ 

 

-Aino Vesanen 

 

 

 

 

 

Signposts on the way from pitch darkness to the sun (SU, SE, ENG) 

 

The sack 

I am just so damn pissed off. Angry, frightened, frustrated. I cry and rage, I jump on the walls. I feel 

sad and the sadness will not leave me in peace or let me concentrate on anything. In my thoughts, 

I look for someone to blame, rationalising to myself again and again in different ways why I am 

right and the other person is wrong. I have the urge to bash the other person and throw that 

person out. Or I am simply overcome by sadness and anger because of disappointment and loss. I 

cry, I scream, I let all the crap rise to the surface, and I wallow in it. I pray to God for help. 

 



 

 

Struggling to get out 

My thoughts and my negative emotions run circles, repeating themselves with no solution. This is 

getting frustrating, not being able to do anything else. It’s enough, damn it! This endless wailing... 

It occurs to me to meditate, but the attempt proves completely impossible. I ask for help from 

higher powers to shake off this darkness.  

I call a friend to unburden my mind. In the evening we’ll go to a bar to dance, or else I’ll just play 

music at home – some kind of music that resonates with my thoughts and my feelings, or maybe 

something more uplifting. I sing along with it as loud as I can, which feels wonderful. I dance (or to 

be more precise, I rampage) as I like, out of control, rhythmically ... any way that my body wants to 

move. Even shadow boxing suits the choreography. 

A good run or a furious cleaning of my flat might work, or some other agreeable activity that 

would make minimum demands on my brain. Sweating all of the crap out of my skin, or getting rid 

of it as useless junk, either into the trash and a flea market! Replacing it with fresh air both in my 

lungs and in my hope! 

 

Experiment 

Do I have the courage now to try to sit down and be silent? I turn on the Experiment with Light 

meditation tape. The silence feels good. I stop, feel my body, and the empty space that lies 

between my thoughts and emotions; I relax. As I mediate I look at what is really going on. What is 

actually wrong with me? Where am I going? There is no longer any reason to plunge back into the 

same mess emotionally: I can look at it from a distance. However, even then what I see might 

bring a couple of tears to the surface. But finally the truth brings clarity and peace – it feels like I 

have taken at least one step forward on the path to understanding, and even if I did not gain any 

deeper insights, the experiment helped me calm and compose myself. 

 

Sun 

Now it is easy to rise to the light with less effort. I thank God for my new understanding and all of 

the good things in my life, large and small. I hold others in the light or pray for them. I am even 

thinking about my antagonist with more sympathy and I offer a sincere apology. I use some 

method of energy work that I have learned. Positive affirmations or decisions about a new 

direction now seem credible enough, and reasserting them feels good. I sing or dance again, or I 

do something else that is wonderful. Or I just am, revelling in my good feelings enjoying them to 

the fullest. Life continues in spite of everything! A magnificent life! 

Aino Vesanen 



 

 

Meeting for Clearness as help in navigating through the storms of life (SU, ENG) 

 

A Meeting for Clearness is one of the working methods of Quakers which has been traditionally 

used often in the “wide world” in situations such as a couple planning marriage. In such a 

situation a small group of trusted Friends meet with a couple planning to marry and, within the 

context of a meeting for worship, put forward questions to them that can add clearness to the 

couple’s own plans and to help the Quaker community support their union. However, Meetings 

for Clearness can also be used for many different purposes, and their forms can be altered 

according to whatever the situation at hand calls for.  

After planning a marriage with an Egyptian Muslim for several years now, I had not previously 

thought that a Meeting for Clearness might be relevant from my point of view – my fiancé is in 

Cairo, and would not be able to attend, and anyway, the two of us have already made our 

decisions. Last autumn, after encountering some surprisingly strong reactions from casual 

acquaintances (including interrogations and questioning the idea), I nevertheless stopped to think: 

if people who are almost unknown to me react in this way, what will people who are close to me 

really think about the matter. They certainly know me better and trust that I’m not easily lured 

into ill-considered acts by just any gigolo... but on the other hand, my life, which is undergoing 

powerful changes, touch their lives closely, and it is certainly not a matter of indifference, even if 

they would not have the nerve to say it to my face. What if the hidden prejudices, fears, and 

sorrows were to emerge at the wedding itself? 

When I attended an event called Experiment with Light at the Woodbrooke Quaker Study Centre 

last autumn I got the chance to discuss my concern with Susannah Tombs, one of the overseers of 

the event, and at her suggestion, with Kerstin Backman, who is very knowledgeable about 

Meetings for Clearness, and the idea of arranging one emerged. In March in Helsinki the plan 

finally came to fruition. Four Helsinki Friends, and myself, handled the practical arrangements for 

the event and the guidance of the process, and in addition, there were five relatives from both my 

mother’s my and father’s side, and a childhood sleep toy, a pink “chairman dog” who was 

passed from hand to hand to indicate whose turn it was to speak. After the opening introductions 

we were silent for about ten minutes, and after that, between each phase we had a moment of 

silence. At first I told what I felt were the most significant aspects of our situation and our plans. 

Then, in the first round of spoken contributions (the starting point was that everyone could speak 

once in each round) others were allowed to put questions to me. In the second round came the 

biggest concerns (on behalf of me, the speaker, or some next of kin connected with the situation) 

and in the third, some advice or an idea could be given. At the end of each round I commented on 

the issues that emerged from my own point of view. At the end we held another brief silence. 

As might be expected, emotions were at the surface for each of us several times, and the package 

of tissues in the middle of the table was in great demand. However, to my pleasure, everyone 



 

 

seemed to be in on the “plot”, respecting the rules of the event, and speaking genuinely from 

the heart according to their best understanding, and listening to each other. I got many good 

questions and ideas to think about. Although the air was occasionally thick with heavy emotion, 

there was also much love released by the open hearts, and words of hope, trust, and 

encouragement. And when the opening had begun, the fruitful discussions on other issues of 

those who were close also continued later on. 

I was left with the feeling that this “experiment” was worthwhile. However, those next-of-kin 

who I felt would have had the greatest amount of negative bias toward my plans were not present 

(with the possible exception of one). On the other hand, I made it clear that what I spoke at the 

event was not meant to be kept in confidence, and was intended, as it were, for a wider group of 

people who care for me. I live in hope that if my situation and my views are now clearer for even a 

small group, and if I have succeeded in credibly expressing to them that I am interested in how 

people close to me feel, and that it is all right to come and talk to me later as well, at least some of 

all of this might also have an indirect effect on people who did not attend the meeting themselves. 

I also believe that listening to the questions and thoughts of others is a reminder that none of us 

are alone with our concerns, even though we sometimes might make the mistake of thinking so. 

We are in the same boat, and talking and hugging is worthwhile. 

The following are points of view of other participants who commented on the event (repeated 

with their permission). First, a Quaker point of view from Maija Mäelä: “A Meeting for Clearness 

is arranged around some issue which requires clarification, or to search for alternatives and 

possibilities for moving forward. Aino wanted to shed light on her future plans of marriage with 

Mohammed, an Egyptian, with her relatives, and she invited a few Quaker sisters to join. Susanne 

provided a meeting place at her home in the centre of the city that was easy for all to find, as well 

as good food. About ten people were present. 

At first I pondered how matters could be discussed in a respectful tone when I knew that strong 

emotions were involved. My task was to keep watch of the schedule and the rounds of spoken 

contributions after Aino had spoken of the situation. The principle of worshipful sharing was 

followed in the event, all who wanted to speak were given the opportunity to do so, and there was 

silence between the spoken contributions. In the first round participants were invited to ask 

something, and in the second, to express a concern, and on the third to give advice. Everyone 

participated, speaking in turn, including the octogenarian grandmother. The atmosphere was 

surprisingly calm, with several people shedding tears occasionally, and there was a sense of the 

presence of the Spirit. It was apparent from everything how loved Aino is among her family, and 

that there was concern about her not-so-usual choice for a spouse. 

Hopefully the others had a calm feeling afterwards. At least I had a feeling as if I had received a gift 

from being in this process. And above all else, for being able to serve Aino and her next-of-kin.” 



 

 

My grandmother said that although she (in her own mind) “did not know how to ask”, she 

nevertheless got many answers. My mother also said that she received much by way of the good 

questions asked by others, which had not occurred to her to ask me. In addition, the warm and 

supportive feeling that prevailed among the people in the meeting had been important, as well as 

the sense that came of a connection toward my “new relatives”, especially my future in-laws. 

All in all, the meeting left her with a trusting mind toward the future. 

Meanwhile, my cousin wrote me after I asked her for a comment: “The Meeting for Clearness 

gave an opportunity to discuss life-changes affecting Aino in a calm and genuine fashion, 

concentrating truly both on my own thoughts and feelings and those of others. It was interesting 

to hear what kinds of thoughts were in the minds of other people who are close to her, and how 

Aino herself experiences things. Especially her answers to questions that were causes of concern 

to other people close to her clarified the upcoming events in many ways and it feels that the 

meeting helped us understand things better in all ways. What was especially wonderful was to 

notice how warm and caring the atmosphere that prevailed at the meeting was, even though the 

matters that were discussed raised many emotions. All in all I feel that the Meeting for Clearness 

was a very positive and broadening experience, and I also believe that it was mutually quite 

empowering.” 

Aino Vesanen 

 

THOUGHTS ABOUT THINKING AND TRAVELING 

… such that arise from Chinese philosophy, Quaker and Christian traditions. 

Chinese culture is influenced by four isms: Confucianism, Daoism, Buddhism and Socialism. 

Impacts of all four can still be clearly seen in contemporary China. However, the latter one, 

socialism, may have left the most visible imprint on modern day Chinese culture and its recent 

change. 

Confucianism cultivates a realistic approach to life. After the death of Confucius (i.e. Kong Fuzi, 

551-449 B.C.) his original thoughts have been embellished with all kinds of additional religious 

elements, folk beliefs, superstitious systems and rulings by the political, cultural and financial elite. 

Most of this can be ignored, by focusing on the core of Confucius’ thoughts through reading 

Analects, which is a succinct and apt book, sufficient for understanding the essence of 

Confucianism. 

Confucius was a rational realist to the extent that original Confucianism can be regarded as an 

agnostic line of thought. Yes, there are spirits and Heaven but those appear only as distant forces 

of fate and nature. Daoism founded by Laozi (sometime between 500 and 300 B.C.) instead 

represents a more mystical orientation. It refers to nature and how things flow naturally. Laozi’s 



 

 

thoughts are found in Tao Te Ching. The essence of Daoism can found from this single source. Even 

though there may be hundreds or even thousands of Daoist writers after Laozi, the original spirit is 

most present in Tao Te Ching. 

One can find many similarities in the ethos of Daoism, Christianity and Quaker way. Laozi writes 

about Tao even though he paradoxically claims it is useless to talk about Tao. One can find 

parallels to the concept of Tao in Judaism, its prohibition of pronouncing the Name (of God), or in 

the Logos, of John’s gospel. Tao Te Ching starts as follows: 

The Tao that can be trodden is not the enduring and unchanging Tao.  
The name that can be named is not the enduring and unchanging name. 
Having no name, it is the Originator of heaven and earth; conceived of as having a name, it is the 
Mother of all things... 
 

I will share here few fragments based on these beloved books. They are about knowing, thinking 

and lastly about traveling.    

About knowing and thinking 

Confucius was an advocate of lifelong learning and self-cultivation. He underlines that it is not 

sufficient to only listen and read. Personal development requires that studying and the act of 

analytical thinking are inextricably linked (2:15). 

The Master said: ”To study without thinking is futile. To think without studying is dangerous.” 

Today it is easier than ever to collect facts and data about various phenomena. Internet search 

agencies and web-based dictionaries such as Wikipedia provide us with a wealth of information, 

which is nice. Pure information, however, is not enough for us to understand things and civilize 

ourselves. We need to think. By thinking I refer to the personal and intensive process of digesting 

facts in some selected context. The context, in which we connect pieces of information in relation 

to each other, should preferably be scientific, or at least leaning on scientifically proven views. 

But thinking is laborious. It consumes a lot of energy (glucose).  When you are actively involved in 

cognitive reasoning or engaged in a task that requires self-control, your blood glucose level drops 

and therefore people tend to instinctively avoid thinking. There are many avoidance strategies to 

the analytical approach, which are natural, socially adequate and therefore are also acceptable to 

our own conscious mind. 

Psychology has proven that we would rather assume an opinion than think about an issue 

ourselves.  It is very common to just pick up an opinion from our personal reference group.  The 

reference group may be anything, from those on the left or the right, religious people or atheists, 

to those who are environmentally conscious or business minded.  An opinion is assumed from 

those we regard as sensible people, who echo our own inclinations, or it is picked up from the 



 

 

buffet of opinions provided by the media. We are glad to outsource knowledge, conclusions and 

opinions to those who we regard for some reason as trustworthy. Confucius thinks that assuming 

facts without clearly understanding the context in which they are placed, is futile.  On the other 

hand, a free thinker does not know the limits of his/her knowledge and understanding, and this is 

dangerous. 

Definite opinions are typical for an uncivilized man. Cultivation of spirit starts from learning to 

doubt and acknowledging one’s ignorance, as well as understanding the limits of knowledge. It is 

the starting point of a scientific view of life. To know that one does not know, is the beginning of 

wisdom (2:17).  

The Master said: “Zilu, I am going to teach you what knowledge is. To take what you know for 

what you know, and what you do not know for what you do not know, that is knowledge indeed.” 

Laozi said as follows (71): 

To know and yet think we do not know is the highest attainment;  
not to know (and yet think) we do know is a disease. 
 
It is simply by being pained at (the thought of) having this 
disease that we are preserved from it. The sage has not the disease. 
He knows the pain that would be inseparable from it, and therefore he 
does not have it. 
 

We should understand the limits of knowing and not-knowing, to appreciate the complexity of life, 

ecosystems, society and the global economy. However, we often see that simplistic conclusions 

override a more analytical approach because political discussion and the media prefer quick, loud 

and easy-to-understand messages. If societal decision makers are under the pressure of 

simplification, the more we will see fixed opinions and intuitive approaches dominating complex 

matters in internet discussion forums.  One seldom encounters the awe of uncertainty and respect 

for the complexities of life.  

To face complication is distressing, but here again, there exists an easy-to-adopt avoidance 

strategy. It is naming the guilty, pointing fingers.  “Immigrants increase unemployment among 

Finns.”, or “The greediness of international corporations has caused poverty in Africa.”, etc. The 

act of blaming is in-built. The mechanism starts as soon as we encounter problems and adversity. 

However, Laozi writes (49): 

The sage has no invariable mind of his own; … The sage has in the world an appearance of 

indecision, and keeps his mind in a state of indifference to all. The people all keep their eyes and 

ears directed towards him, and he deals with them all as his children. 

and (58) 



 

 

Shall we then dispense with correction? The (method of) correction shall by a turn become 

distortion, and the good in it shall by a turn become evil. The delusion of the people (on this point) 

has indeed subsisted for a long time. 

Therefore the sage is (like) a square which cuts no one (with its angles); (like) a corner which 

injures no one (with its sharpness). He is straightforward, but allows himself no license; he is bright, 

but does not dazzle. 

About travelling 

Laozi writes (47) 

Without going outside his door, one understands (all that takes place) under the sky; without 
looking out from his window, one sees the Tao of Heaven. The farther that one goes out (from 
himself), the less he knows. 
 
Therefore the sages obtained their knowledge without travelling; gave their (right) names to things 
without seeing them; and accomplished their ends without any purpose of doing so. 
 

A quick reading might result in negative judgement of Quakers travelling to yearly meetings in 

other countries and attending World Conferences of Friends. This text is however not about that. 

Quaker travelling is not for gathering new understanding in Laozi’s meaning above. Our traveling 

helps to bind together the family of Friends. Confucius’ Analects starts with acknowledging this 

principle (1:1): 

The Master said: “To learn something and then to put it into practice at the right time: is this not a 

joy? To have friends coming from afar: is this not a delight?” 

The motive of traveling is essential. Tourism is sometimes justified by its increasing people’s 

knowledge and understanding. It may have this element too, but we should understand that 

primarily it serves as an escape, to temporarily leave the home scene to an environment more 

agreeable than the daily grind. It is mostly entertainment.  

“Without going outside his door, one understands (all that takes place) under the sky” is a 

statement that one can associate with Immanuel Kant (1724-1804). Kant lived all of his life in the 

town of Köningsberg, not leaving the place even once. However, Egon Friedell tells us that he was 

probably the first professor to lecture about “physical geography”.  In this, although he had never 

travelled beyond the environs of his native town of Köningsberg, never seen the sea, or a world-

city, or lush vegetation, or a single mountain range, or a great river, he described all the regions of 

the world with such liveliness and vigour in every detail that all who did not know him took him for 

a world-traveller. He once gave an account of Westminster Bridge so accurately that an 

Englishman, who was present, said he must be an architect who had spent several years in 

London. 



 

 

Immanuel Kant did not have internet, picture search or newspapers. Still this thinker, on basis of 

his library of the late 1700’s in Köningsberg knew and saw more than world travellers of his, and 

probably our day. 

The power of the imagination is enormous. Just by focusing our attention on, say, one picture, we 

can reach a very deep level of understanding. Once we empathize with the setting of the picture, 

let it release our feelings, and focus our analytical thinking on it, and combine all this with our life 

experience, true understanding and knowledge can come about. 

The opposite may also happen if we remain content with dull browsing of media, and satisfied 

with a tourist guide’s a story about a young maiden wrongfully immured into a castle wall. 

Sakari 
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NEWS OF MEETINGS 

Helsingin hartausryhmä 

Jokaviikkoisten hiljaisten hartauskokousten lisäksi olemme Helsingissä jatkaneet kuukausittaista 

Valoeksperimentti- meditaatiota ja muutamana lauantaina olemme pitäneet hiljaisia hartauksia myös 

Nurmijärvellä. Ulkomaanvieraitakin on käynyt kylässä: Maaliskuussa Sergei Venäjältä ja toukokuussa David 

Robinson Yhdysvalloista.  

 Toukokuussa pidettiin Davidin vierailun yhteydessä esitelmätilaisuus, jossa Jorma Reinimaa 

ystävällisesti kertoi Suomen kveekarien alkuaikojen historiasta. Kuukausittaisessa opintopiirissä on käyty 

keskusteluja Damaris Parker-Rhodesin sekä Elvi Saaren tekstien pohjalta. Lisäksi Sakari Oksanen piti hienon 

ja mieliinpainuvan esityksen René Girardin teoriasta. 

 Tammikuun alussa pidimme tärkeän työhartauskokouksen, jossa keskustelimme 

kaitsijuudesta ja yhteisten asioiden hoidosta yleensä Helsingin hartausryhmässä. Päädyimme toistaiseksi 

edistämään yleistä, jaettua kaitsijuutta ja käsittelemään yhteisiä asioita joka toinen kuukausi pidettävässä 

työhartauskokouksessa, johon kuka tahansa ryhmän toiminnassa mukana oleva on tervetullut 

ehdottamaan aiheita ja osallistumaan. Työhartauskokouksissa myös eri ihmiset pääsevät halutessaan 

harjoittelemaan esimerkiksi kirjurin ja erityisen kaitsijan rooleissa toimimista. Muita tähän mennessä 

työhartauskokouksissa käsittelemiämme asioita ovat olleet mm. keskinäinen työnjakomme yleisesti, 

tiedotusta ja yhteydenpito, toimintamme prioriteetit ja erilaisten ihmisten (hiljaisempien, puheliaampien, 

uusien kävijöiden..) tarpeiden huomioiminen tilaisuuksissamme. 

 

Tervehdys Tampereelta 
Tampereen hiljainen hartausryhmä on kokoontunut säännöllisesti joka kuukauden 1. ja 3. 
lauantai. Saamme edelleen, ja jatkossakin, käyttää hyvää ja monipuolista Pyynikin 
seurakuntatalon kerhohuonetta, jossa on parhaat mahdolliset tilat sekä hyvälle 
hiljaisuudelle, että kahvikeskusteluille hiljaisuuden jälkeen.  

Olemme saaneet kokea hyvää hiljaisuutta, odottavassa hengessä, monenlaisten Ystävien 
seurassa. Oma, aika vakiintunut ryhmämme on kooltaan kolmisenkymmentä henkilöä. 
Tokikaan kaikki eivät koskaan ole yhtäaikaa paikalla, silloin tulisivat jo huoneemme rajat 
vastaan. 

Olemme keskustelleet kveekariuteen liittyvistä asioista ja periaatteista, yksilöille ja 
yhteisölle tärkeistä asioista, ja myös siitä, miten kuulumme pitkään historialliseen 
jatkumoon. Emme ole vain yksi pieni hartaushymä pienessä kaupungissa, vaan osa isoa 
maailmanlaajuista kokonaisuutta. 
Ryhmäämme ovat löytänyt tiensä myös sellaiset henkilöt, jotka ovat olleet muualta 
käymässä, meillä on ollut aika säännöllisesti tällaisia kävijöitä, ulkomailta asti. 

Keväällä saimme jälleen pitää Tampereella Suomen kveekarien kevättyöhartaukokouksen. 
Järjestämme mielellämme puitteet valtakunnallisille kokouksille, onhan maantieteellinen 
sijaintimmekin suhteellisen hyvä. 



 

 

Tampereen ryhmä alkoi kummiksi Ruandassa, Muturan kylässä asuvan sisarusparven 
lapsille, jotka ovat jääneet orvoiksi ja ovat paikallisen kveekaripastorin vastuulleen ottamia. 
Maija Mäkelä kävi kertomassa lasten ja Muturan kylän tilanteesta keväällä.  

Osallistuimme pienellä ryhmällä Muhoksella kesäkuun alussa pidettyyn Suomen 
kveekarien kesätapaamiseen ja saimme kokea lämmintä yhteisöllisyyttä, kansainvälisten 
osallistujien antaessa tärkeän panoksensa viikonlopun onnistumiselle. 

Kesäkuussa järjestettiin Tampereella Aamulehden toimesta keskutelutilaisuus, jossa eräs 
hartausryhmän jäsen oli mukana. Lehti teki jutun tilaisuudesta ja siinä mainittiin myös 
kveekareista. Jutun ansiosta on syntynyt hyviä pieniä keskusteluja kveekariudesta. Myös 
tällaisella tavalla, tilaisuuden tullen, voimme luonnikkaasti kertoa ajatuksistamme ja 
uskostamme asiasta kiinnostuneille ihmisille. 

Toivotamme kaunista kesää kaikille Ystäville! 

Ryhmän puolesta: Lampelan Leena 

 

Northern Friends Worship Group 

Meeting in Kokkola has continued on a regular basis. A day meeting was held in February in Muhos 

to coincide with the visits of Erica Cadbury from Keighly Local Meeting (UK) and Roger Hill, Totnes 

Local Meeting (UK). The main joy has been to hold FYM summer gathering in Muhos in June. There 

are plans to hold meeting for worship in Rovaniemi in the autumn or following spring. 

 

Information about Meetings in Finland 

HELSINKI 

Hartauskokoukset jatkuvat läpi kesän joka sunnuntai klo 11 Kepan kokoushuoneessa, 

Töölöntorinkadun ja Döbelninkadun kulmassa. 

Yhteyshenkilö: Maija Mäkelä, puh. 050 6916236 tai Pirkko Lehto puh. 09 728 4565 

 

Myös Nurmijärvellä kokoonnutaan hiljaisiin hartauksiin jälleen syksyllä, joka kuukauden kolmas 

lauantai klo 14.15 Settlementtiyhdistyksen kirpputorin talossa. 

Silent Meeting for Worship every Sunday at 11am in the meeting room of Kepa, located in the 

street corner between Töölöntorinkatu and Döbelninkatu. Contact persons: Maija Mäkelä, tel. 050 

6916236 and Pirkko Lehto tel. 09 728 4565 

Andaktsmöte varje söndag kl.11 i Kepas mötesrum, i hörnet av Tölötorgsgatan och Döbelsgatan. 

Kontaktperson: Maija Mäkelä, tel. 050 6916236 eller Pirkko Lehto tel. 09 7284565 

 

 

 



 

 

TURKU/ Åbo 

Hiljainen hartaus uudessa osoitteessa The Mews, Linnankatu 75 C 1, Turku, 

Lisätiedot: Heather Havishambling: 0408769163 

Stilla andakt på ny adress The Mews, Slottsgatan 75 C 1, Åbo, Ytterligare uppgifter: Heather 

Havishambling: 0408769163 

Meeting for Worship in a new location: The Mews, Linnankatu 75 C 1, Turku. Enquiries: Heather 

Havishambling: 0408769163. Heatherilla on kveekarikirjasto ja kirjoja myytävänä. Lisätiedot 

valikoimista Heatherilta (ks. yllä). 

Heather has a Quaker library, with books for sale - contact Heather for database info. 

 

Heather har kväkarbiblioteket inhyst hos sig och säljer även böcker – kontakta Heather för att få 

mera upplysningar om urvalet. 

 

TAMPERE/TAMMERFORS 

Hiljainen hartaus aina kuukauden 1. ja 3. lauantai klo 14- 15 ja sen jälkeen kahvittelu. Osoite: 

Pyynikin seurakuntatalo, Kisakentänkatu 18. 

Kesän ajan on Tampereen hiljaine hartaus tauolla. Jatkamme jälleen hiljentymistä yhdessä 
syyskuun 1. lauantaina klo 14. Lämpimästi tervetuloa mukaan jos olette Tampereella.  

Yhteyshenkilö Leena Lampela.        lampelanleena@gmail.com /  puh. 044-518 8267 

Silent Meeting for Worship at Pyynikin seurakuntatalo, Kisakentänkatu 18. Contact person: 

Leena Lampela.      lampelanleena@gmail.com  /puh. 044-518 8267. 

Stilla andakt den första och tredje lördagen kl. 14-15 varje månad. Efter andakten kaffeservering. 

Adress: Pyynikki församlingshus, Kisakentänkatu 18. 

Kontaktperson: Leena Lampela , tel. 044-5188267/ lampelanleena@gmail.com 

 

POHJOISEN YSTÄVÄT / NORTHERN FRIENDS/ VÄNNERNA I NORR 

hartauskokoukset pidetään vaihtelevasti Oulussa, Muhoksella ja Kokkolassa.  

Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan, ota yhteyttä Jaanaan  jaanaerkkilaja@gmail.com    tai 

Janeen jane.rose139@gmail.com  

Meetings for Worship are held in Oulu, Muhos and Kokkola.  

Jaana Erkkilä  jaanaerkkilaja@gmail.com   and Jane Rose    jane.rose139@gmail.com   are the 

Friends to contact if you are thinking of joining us. 

               

Andakter hålls regelbundet växelvis i Uleåborg, Muhos och Gamla Karleby. 

Om du är intresserad av att delta kan du ta kontakt med Jaana Erkkilä, jaanaerkkilaja@gmail.com 

eller Jane Rose jane.rose139@gmail.com 
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PORI/BJÖRNEBORG 

Hartauskokous kokoontuu sopimuksen mukaan. Yhteyshenkilö Anna Peltokorpi, puh. 044 917 

8323 ja sähköposti anna-leena[ät]vierumaki.com  

Worship group by arrangement Contact person: Anna Peltokorpi, tel. 044 917 8323, e-mail      

anna-leena@vierumaki.com  

Andaktsgruppen samlas enligt överenskommelse. Kontaktperson: Anna Peltokorpi, tel.044 

91178323; anna-leena@vierumaki.com 

 

TAMMISAARI/EKENÄS 

Ruotsin vuosikokoukseen kuuluva hartauskokous kokoontuu sopimuksen mukaan, yhteydenotot 

Rurik Rancken puh. 040 529 4242 

Worship group, a member of the Swedish YM gathers by arrangement contact: Rurik Rancken 

tel. 040 529 4242 

 

Andaktsmötet, som hör till det svenska årsmötet, samlas enligt överenskommelse. 

Kontaktperson: Rurik Rancken, tel. 040  529 4242 

 

 

 

 

TUKIMAKSUISTA 

Rantalahden syyskokouksessa viime vuonna päätimme kokeilla uutta tapaa tukimaksujen 

keräämisessä. Otimme siis nyt käyttöön suosituksen, joka perustuu toimintasuunnitelman 

mukaisille kuluille jaettuna realistisesti arvioidulle maksavien jäsenten määrälle. Vuoden alussa 

vuosikokouksessamme oli varsinaisia jäseniä 23 ja aktiivisia osallistujia arviolta noin 40. Kaikki eivät 

kuitenkaan ole aina halunneet tai muistaneet tukea Ystävien uskonnollista seuraa rahallisesti. 

Vuoden 2013 maksusuositukseksi määriteltiin kevätkokouksessa 70 euroa. Jos siis haluat olla 

tukemassa kveekariyhteisön toimintaa Suomessa, mieti voisitko maksaa sen hyväksi tänä vuonna 

70 €, tai sitä enemmän tai vähemmän, varojesi mukaan harkiten! Jos könttäsummana tuo tuntuu 

liian suurelta, myös esim. pienet mutta säännölliset kuukausilahjoitukset ovat erittäin 

tervetulleita! 

Jos 18 henkilöä maksaa 70 €, pysyy yhdistyksen talous tasapainossa. Jos rahaa kertyisikin yllättäin 

enemmän, saamme kehitettyä ja lisättyä toimintaamme siihen suuntaan, mihin yhdessä koemme 

tarpeelliseksi ja hyväksi! 

Tukimaksut maksetaan tilille Danske Bank FI57 8020 0710 2249 98. (Viitenumero on 10100) 
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OM STÖDAVGIFTERNA 

Vid höstmötet i Rantalahti beslöt vi förra året att försöka oss på ett nytt sätt att samla in 

stödavgifter. Vi beslöt att rekommendera en avgift som baserar sig på de beräknade reella 

utgifterna delade med antalet betalande medlemmar. Vid årets början hade vårt årsmöte 23 

ordinarie medlemmar och de aktiva deltagarna var ca 40. Alla har dock inte ekonomiskt velat eller 

kommit ihåg att stöda Vännernas samfund. 

För år 2013 rekommenderade årsmötetet en avgift på 70€. Om du vill vara med och understöda 

kväkarsamfundets verksamhet i Finland hoppas vi att du funderar över om du kan betala 70€ detta 

år, eller en större eller mindre summa beroende på din ekonomiska situation. Om avgiften känns 

för stor att betala som en klumpsumma så är också t.ex. små regelbundna månadsavgifter mycket 

välkomna! 

Om 18 personer betalar 70€ så hålls samfundets budget i balans. Om vi oväntat får in mera 

pengar, kunde vi utveckla vår verksamhet i en riktning som vi tillsammans  känner att är nödvändig 

och riktig. 

 

Stödavgiften betalas till: Danske Bank FI57 8020 0710 2249 98  (Referensnummer: 10100) 

 

YOUR ANNUAL CONTRIBUTION OF SUPPORT 
At FYM autumn meeting in Rantalahti last autumn we decided to try out a new way of collecting 
financial support. Every year we will make a recommendation for an annual contribution based on 
our ‘action plan’ needs divided by a realistic number of paying members and supporters. At the 
beginning of 2013 FYM had 23 actual members and the estimated number of active participants 
was about 40. All have not, however, wanted or remembered to support FYM financially. 

The spring Meeting for Worship for Business defined the recommended contribution to be 70 € in 
2013. So if you wish to support Quaker community activities in Finland, please consider 
contributing 70€ this year (or more or less according to your financial capacity). If this amount 
seems too big as a single sum, smaller but regular (for example monthly) donations are very 
welcome! 

If 18 people pay 70 €, FYM finances will stay in balance. If the collected amount grows bigger than 
predicted, we will be able to develop and increase our activities towards what we together find 
good and necessary! 

The account number for contributions is Danske Bank FI57 8020 0710 2249 98 (reference 10100). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Other channels for support: used stamps and postcards 

 

   

 

Dear Ffriends,  

I’m still happy to receive your old postcards and stamps. If it’s not too much effort, please can you 
send any cards, envelopes with the stamps on, or just the used stamps, to: Jane Rose, 
Lehtoseläntie 102, 91500 Muhos, Finland.   

I forward them to the Right Sharing of World Resources (WWW.RSWR.ORG) ‘stamp manager’ in 
the US, who sells them and returns 100% of what he earns back to three Friends’ organisations.  
Used Finnish stamps are unusual in the US (especially stamps from Ahvenanmaa) and are a 
significant help. Apparently postcards (of any kind) with stamps attached are also good for raising 
money- so please send those as well if you have them.  

Thank you. 

 

 

 

 

 

 

http://www.rswr.org/

